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I. A KUTATÁSI FELADAT ÖSSZEFOGLALÁSA, A KUTATÁS CÉLKIT ŐZÉSEI 

 

Az értekezés elkészítését szolgáló kutatásaim során a fegyveres konfliktust vagy elnyomó rezsim uralmát követı 

helyzetekben felmerülı átmeneti igazságszolgáltatási kérdéseket vizsgáltam. Az alapvetı kihívások, melyekkel szembe kell 

néznie az érintett társadalmaknak  

� a konfliktus gazdasági, társadalmi, politikai és kulturális okainak felszámolása; 

� azon fıbőnösök elszigetelése a társadalomtól, akik megtervezték, elrendelték az emberi jogsértések elkövetését; 

� az érintett lakosság megbékélésre való ösztönzése, hogy eltávolodjanak a múltbeli eseményektıl; 

� olyan intézmények felállításának és mőködésének elısegítése, melyeknek fı célja a társadalom tagjainak egymáshoz 

való közelítése. 

Az e helyzetekben megvalósuló igazságszolgáltatás büntetıjogi aspektusainak rendezése eltérıen alakulhat egy-egy 

konfliktuson túljutott társadalomban. Megvalósulhat a szándékos és radikális kollektív amnézia útján egy feltétel nélküli 

amnesztia formájában, a tényfeltárás középpontba helyezésével akár a büntetıjogi felelısségre vonás árán is, a büntetés nem 

büntetıjogi eszközökkel való megvalósítása révén a tényfeltárás mellızésével, vagy a büntetıjogi felelısségre vonás és a 

tényfeltárás ötvözésének formájában. 

Az átmeneti igazságszolgáltatás ennek megfelelıen egy széleskörő fogalomként kezelendı, mely magába foglalja mindazon 

intézkedéseket, melyek a politikai és társadalmi változást megelızı rendszerben sorra került jogsértések elkövetıinek 

felelısségre vonásának rendezését és az áldozatok kárpótlását célozza a konfliktusos korszak eseményeinek hiteles tisztázása 

mellett. E lehetséges intézkedések sorában említhetıek a büntetıbírói eljárások mind nemzeti, mind nemzetközi szinten, a 

tényfeltáró és békéltetı bizottságok tevékenysége, a kártérítési programok, de például a nyilvános bocsánatkérési gesztusok 

is, valamint a múltbeli események hiteles rögzítése és az azokról alkotott kép egységesítése érdekében tett intézkedések. 

Az a kérdés, hogy az átmeneti igazságszolgáltatás ezen eszközei közül melyek és miképp kerüljenek tényleges alkalmazásra, 

az adott helyzet konkrét körülményeinek mérlegelésével kell, hogy megválaszolásra kerüljön. A kutatásaim célja a mára már 

legoptimálisabb megoldásnak tőnı integrált megközelítés keretein belül a nemzetközi büntetıbírói fórumok és a tényfeltáró 

és békéltetı bizottságok kapcsolatának vizsgálata volt.  

 

 

II. A KUTATÁS MÓDSZEREI, FORRÁSAI  

 

A büntetıbíráskodás tekintetében nemzetközi és vegyes természető törvényszékek váltak a kutatás tárgyává. 

� A második világháborút követıen felállított nürnbergi és tokiói katonai törvényszékek az érintett társadalomra gyakorolt 

hatásuk tekintetében; 

� az ex-jugoszláv és ruandai törvényszékek az érintett társadalom által való elfogadottság (pontosabban annak hiánya) 

kapcsán; 

� vegyes természető törvényszékekként a Sierra Leone-i Különleges Bíróság és a kelet-timori Súlyos Bőntettek Egysége 

az ott velük egy idıben mőködı békéltetı bizottságokkal való kapcsolatuk tárgyában; 

� a Nemzetközi Büntetıbíróság pedig a jövıben felállításra kerülı bizottságokkal való viszonya tekintetében. 

 

Az értekezés témájának kifejtéséhez szükséges volt a tényfeltáró és békéltetı bizottságok intézménytípusának alapos 

vizsgálata. A büntetı igazságszolgáltatás melletti alternatív mechanizmust megvalósító intézményként létezı tényfeltáró és 

békéltetı bizottságok fogalma négy alapvetı jellemzıvel írható körül:  

� a múlt eseményeinek elemzése kerül a testület fókuszába; 

� nem egyetlen eseményt vizsgál, hanem alapvetı célja a múltban, egy meghatározott idıszakban elkövetett jogsértésekrıl 

egy átfogó kép alkotása; 

� olyan autoritással bír a testület, ami lehetıvé teszi, hogy széles körben hozzájusson a vizsgálatához szükséges 

információkhoz, és hogy nagyobb biztonságban folytathassa le a sok esetben az aktuális politikai és társadalmi helyzetben 



érzékeny kérdéseket feszegetı vizsgálatait; 

� és végül a békéltetı bizottság határozott ideig mőködik, melynek végeztével a testület vizsgálatainak eredményeit egy 

általában nyilvánosságra kerülı zárójelentésbe foglalja. 

A békéltetı bizottságok mőködésével kapcsolatos ismereteim elmélyítése érdekében az apartheid-rendszer bukását követı 

Dél-Afrika, a tizenegy éves polgárháborún túljutott Sierra Leone és a gyarmati uralom alól felszabaduló Kelet-Timor 

bizottságai váltak esettanulmányaim tárgyává. Ezen kívül a helyi tradicionális eljárások átmeneti igazságszolgáltatásba 

foglalásában rejlı veszélyek kapcsán Ruanda esete vált a vizsgálataim tárgyává. 

Az így elvégzett elemzések útján szerzett ismeretek teremtettek alapot az értekezés utolsó fejezetéhez, a napjainkban 

kiemelkedı jelentısséggel bíró témája, a Nemzetközi Büntetıbíróság és az alternatív mechanizmusok lehetséges 

együttmőködése kérdéskörének kifejtéséhez. Az esettanulmányok alapján levont következtetések segítségével és Uganda 

példáját használva reagáltam a kérdésre, hogyan tekinthetünk a nemzeti felelısségre vonási kezdeményezésekre, és ezen 

belül az alternatív mechanizmusokra a komplementaritás elvének tükrében. 

 

A kutatás során a téma szakirodalmán kívül feldolgozásra kerültek az irányadó nemzetközi szerzıdések, bírói döntések, 

bizottsági dokumentumok, valamint az érintett társadalmakban mőködı nem-kormányzati szervezetek jelentései. 

 

 

III. A TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA ÉS A HASZNOSÍTÁS  LEHETİSÉGEI  

 

Az értekezésben szereplı esettanulmányok, az átmeneti igazságszolgáltatás egyes megvalósítási modelljei elınyeinek és 

hátrányainak vizsgálata arra enged következtetni, hogy egy alapvetıen összetett átmeneti igazságszolgáltatási rendszer képes 

csak megbirkózni a napjaink konfliktusokat követı helyzetei adta kihívásokkal mind a büntetıjogi felelısségre vonás, mind a 

tényfeltárás és békéltetés terén. Egy összetett rendszerben pedig helyet kell, kapjon a nemzetközi és belsı büntetıbíráskodás, 

a tényfeltáró és békéltetı bizottságok intézménye és adott esetben a helyi tradicionális eljárások adta lehetıségek kiaknázása 

is. 

Ennek megfelelıen egy holisztikus szemlélet jellemzı az értekezésben szereplı következtetésekre, melyek az érintett 

társadalomra gyakorolt hatás, a büntetlenség elleni küzdelem, valamint a büntetıbíróságok és békéltetı bizottságok közötti 

kapcsolat szempontjából kerültek megfogalmazásra. 

 

1. Az emberi jogsértéseket elkövetı, hatalmukkal visszaélı vezetık, akik korábban egy állam vagy egy közösség képviselıi 

voltak, a nemzetközi bőnvádi eljárás során vádlottakként jelennek meg. A nemzeti büntetıjogi felelısségre vonás 

eredményeként a közösség egyes tagjainak szintjén ugyanez az individualizáló hatás biztosítható. Az ugyanakkor 

nyilvánvaló, hogy ez az egyéniesítı hatás csak hatékonyan mőködı igazságszolgáltatási rendszerek fennállása révén érhetı 

el, ami egy konfliktuson túljutott társadalomban korántsem egyértelmő. A kérdés másik megfontolandó aspektusa, hogy a 

bőnvádi eljárások általában véve olyan nézethez vezethetnek, miszerint a bíróság elıtt ülı személyek az egyedüli felelısek az 

összes múltbeli jogsértés megtörténtéért. 

 

2. A pártatlan és szigorú büntetıjogi eljárás megfelelı hivatalos elismerése lehet a múltbeli eseményeknek, egyszerre 

jelentheti a büntetı és a szimbolikus igazságszolgáltatás megvalósulását. E tekintetben egy nemzetközi szinten zajló eljárás 

erıteljesebb eszköznek bizonyulhat, hisz a nemzetközi büntetıbírói fórumok egyedülálló intézmények a nemzetközi 

bőntettek elkövetésének nemzetközi szinten történı elismerésére. Az ruandai nemzetközi törvényszék (International Criminal 

Tribunal for Rwanda, a továbbiakban ICTR) ítélkezése például vitathatatlanná tette a ruandai események népirtásként való 

minısítését. 

 

3. Az áldozatok büntetı eljárásokon való széleskörő részvételének biztosítása és annak megfelelı szabályozása még inkább 

elısegítheti az érintett társadalomra nézve bekövetkezı pozitív hatásokat. Az eddigi nemzetközi büntetıbírói fórumok nem 



szenteltek elég figyelmet ennek a kérdéskörnek, a Nemzetközi Büntetıbíróság (International Criminal Court, a továbbiakban 

ICC) felállítása azonban jelentıs változásokat hozott ezen a téren. A Római Statútum és az Eljárási és Bizonyítási Szabályok 

már az áldozatok széleskörő részvételét biztosítják végig az eljárás folyamán. A kérdés jelentıségének növekedését jól 

illusztrálja az áldozatok és tanúk helyzetével foglalkozó szervezeti egységének (Victims and Witnesses Unit), mint az ICC 

szervezete egyik elemének létrehozása. Másfelıl ezek a lehetıségek csak a Bíróság elıtt zajló eljárások kapcsán releváns 

személyek, áldozatok és tanúk számára nyitottak. E tekintetben az ICC társadalmon belüli megbékélést elısegítı hatása 

korlátozott. Mindezen túl az áldozatok és családjuk javára létrehozott Felelısségi Alap egyfajta helyrehozatali mandátumot 

biztosít a Bíróságnak. Az azonban nyilvánvaló, hogy a megfelelıen széleskörő kártérítési politika megvalósítása nem várható 

el egy büntetıbírói testülettıl. A társadalom egészét szemlélve ezen kívül megjegyzendı, hogy a bőnvádi eljárások az 

áldozatoknak az elkövetık felelısségre vonása iránti vágyát optimális esetben kielégítik, azonban nem helyeznek hangsúlyt 

az elkövetık helyzetére. Ebbıl adódóan az áldozat közösségén belüli megbékélésre nagy hatást gyakorolhatnak, nem úgy az 

elkövetı közösségére. 

 

4. A vád és védelem szemben álló érdekpozíciójából adódóan a felfedett igazság egyszerősítéséhez vezethetnek mind a 

nemzetközi, mind a nemzeti büntetıjogi eljárások. A vád képviselete azon tényeket vizsgálja csak, amelyek relevánsak az 

ügy és a vádpontok igazolása szempontjából, míg a védelem igyekszik kivonni és felhasználni az igazság azon szeleteit, 

melyek védelmi érvek alátámasztását szolgálhatják. Másfelıl az objektív körülmények és lehetıségek sem teszik alkalmassá 

a büntetıbírói fórumokat arra, hogy elegendı áldozati, elkövetıi vallomást győjtsenek össze és elemezzenek ahhoz, hogy egy 

átfogó képet alkothassanak a múltbeli eseményekrıl. Mindez egy részleges igazsághoz vezet. Mindezek okán, a tárgyalások 

fı célja és mandátuma semmiképp nem lehet az igazság széleskörő és általános jellegő feltárása, hanem kizárólag a 

tényeknek és eseményeknek a konkrét esetre korlátozott és koncentrált elemzése, hogy ezáltal megállapításra kerüljön, hogy 

a vádlott bőnös-e vagy ártatlan. A tényfeltárási célokat tehát erre rendelt intézményeknek kell szolgálniuk. 
 

5. Az tagadhatatlan, hogy mára már hivatkozhatunk pozitív példákra a nemzetközi büntetıjogi felelısségre vonás elrettentı 

ereje tekintetében, ugyanakkor az a tényezı, miszerint korántsem biztos, hogy a radikális ideológiai nézetek által vezérelt, 

meghatározó hatalommal bíró politikai erık tetteit és döntéshozatalát befolyásolni tudná egy jövıbeli vádemelés elıképe, 

vitathatóvá teheti ezt a hatást. E tekintetben egy erıteljesebb végrehajtó erıvel rendelkezı helyi intézményrendszer mőködése 

hatékonyabb lehet. 

 

6. Mindemellett a nemzetközi bőnvádi eljárások nagyban elısegíthetik az éppen aktuálisan a demokratikus átmenetrıl zajló 

tárgyalások pozitív kimenetelét. A hazai közszereplık, akik a demokráciába való átmenet ügyén dolgoznak, ily módon 

nincsenek bezárva a határokon belül adott lehetıségek korlátai közé, és szabadabb kezet kapnak azon döntés meghozatalában 

is, hogy kik ülhetnek egyáltalán a tárgyalóasztalhoz. A demokratikus átalakulás elıtt álló ország újszülött intézményei 

mentesülnek a felelısségre vonás problematikus feladata alól. Továbbá azokat a korábbi, jogsértéseket elkövetı politikai és 

katonai vezetıket, akik valójában hátráltatnák a demokratikus megegyezés irányába mozdítandó tárgyalások menetét, egy 

csapással „ki lehet ütni” mind az átmenetet alakító diskurzusból, mind a jövıbeli politikai arénából. Ugyanakkor a 

legsúlyosabb jogsértések elkövetıinek elfogatása hiányában a már említett tárgyalási és politikai pozícióból való „kiütési” 

hatás is elmarad, ilyenkor a bőnvádi eljárással való fenyegetés még hátráltathatja is az esetleges tárgyalási folyamatot azáltal, 

hogy az elnyomó rendszer vezetıit visszatartja a politikai konszolidáció érdekében történı együttmőködéstıl. 

 

7. Mind a nemzeti, mind a nemzetközi szintő büntetıbíráskodásnak a békéltetésre gyakorolt pozitív hatásainak korlátokat 

szab a büntetıbírói testületek, mint intézmények természete és mandátuma. Éppen ezért megállapítható, hogy az átmeneti 

igazságszolgáltatás problémáját elıidézı, konfliktust követı helyzetekben szükség van olyan intézményekre, melyek a 

tényfeltárás és békéltetés feladatát teljesebb körben képesek ellátni. Az ebbıl a célból felállított tényfeltáró és békéltetı 

bizottságok tehát nem pusztán lehetséges alternatívák a büntetı bíróságok mellett, hanem a békéltetés célját adott esetben 

megfelelıbb módon szolgáló önálló intézmények. 



 

8. A dél-afrikai bizottság mőködése példaértékő az érintett lakosságra gyakorolt hatás szempontjából. Tényfeltárási 

tevékenysége kiterjedt a múltbeli események kapcsán minden kritikus kérdésre, melyeknek elemzésére szükség volt egy 

átfogó tényfeltárási tevékenységhez. Ez irányadó kell, legyen a jövı békéltetı bizottságaira is. 

A tényfeltárás tehát hatékonyabban és szélesebb fókusszal valósulhat meg egy tényfeltáró és békéltetı bizottság falai között. 

Ezen kívül a békéltetı bizottságok elıtt a retribúción kívüli áldozati érdekek képviselete is hatékonyabban teljesülhet. 

Ugyanez a hatás a korábbiakban tárgyaltaknak megfelelıen egy nemzetközi büntetıbírói fórum esetében nehezebben érhetı 

el, és adott esetben nem is kap kellı hangsúlyt a társadalomra gyakorolt hatás kérdése sem.  

Az átmeneti igazságszolgáltatásnak nem lehet egyedüli célja a megtorlás, a resztoratív, békéltetési és tényfeltárási 

szempontoknak ugyanakkora jelentıséget kell tulajdonítani. E célokat pedig egy békéltetı testület hatékonyabban 

szolgálhatja, mint egy nemzetközi büntetıbírói fórum. 

 

9. Nyilvánvaló kérdésként merül fel, hogy összeegyeztethetı-e egyáltalán a dél-afrikai testülethez hasonló amnesztia-ítélési 

joggal rendelkezı békéltetı bizottságok mőködése a nemzetközi bőntettek elkövetıinek felelısségre vonására vonatkozó 

állami kötelezettséggel.  

A jelen tendenciák szerint nem számíthatunk számos békéltetı bizottságra, mely hasonló amnesztia-ítélési jogosultsággal 

bírna. Mindezidáig csupán két bizottság, az El Salvador-i és a dél-afrikai testület rendelkezett ezzel a hatalommal. Ez a 

folyamat üdvös, hiszen a bizottság eljárását körülbástyázni rendelt emberi jogvédelmi garanciák és a pártatlanságot biztosító 

megfelelı nemzetközi figyelem hiánya könnyen vetheti a gyanú árnyékát az adott bizottságra, miszerint a büntetlenség 

kultúrájának szolgálatában áll. A jelenlegi gyakorlat éppen ezzel ellentétes irányba mutat, egyre kevésbé jellemzı, hogy a 

békéltetı bizottságokat a büntetıjogi eljárást kiváltó vizsgálatokat folytató intézményekként kezelnék. 

 

10. Mindemellett hangsúlyozandó, hogy a büntetıjogi felelısségre vonás nem lehet egyedüli cél. A nemzetközi büntetıjogot 

nem lehet egyfajta önmagában létezı jogágként szemlélni. Az emberi jogok védelmével való kapcsolata pedig nem merülhet 

ki annyiban, hogy a nemzetközi büntetıbírói fórumok ítéleteik megalapozottságának további alátámasztásaként hivatkoznak 

egy-egy alapvetı emberi jogra, illetve az emberi jogi bíróságok ítéleteire. A nemzetközi büntetıjognak, madártávlatból 

nézve, az emberi jogok érvényesülésének elısegítését kell szolgálnia. Ilyen értelemben nemzetközi büntetıjogi szemüvegen 

keresztül is figyelembe kell venni a bőnvádi eljárások lehetséges hatásait az egyes alapvetı emberi jogok hosszú-távú 

érvényesülése tekintetében. Amennyiben egy bőnvádi eljárás elıidézheti az élethez való jog további sorozatos megsértését, a 

konfliktusok újraéledésének elıidézésével, annak szükségessége más megítélés alá kell, hogy essen. A holisztikus szemlélet e 

tekintetben alapvetı jelentıségő, és annak hiánya súlyos következményekkel járhat.  

Az állami kötelezettség nemcsak a nemzetközi bőntettek elkövetésének megtorlására, hanem annak megelızésére is 

vonatkozik. Ez a két kötelezettség mérlegelésre kell, kerüljön egy átmeneti igazságszolgáltatási rendszer kiépítése során. A 

lehetséges intézkedések tárházából éppen ezért nem lehet kiiktatni az amnesztia lehetıségét. Jelenleg nem létezik olyan 

kifejezett nemzetközi szerzıdési rendelkezés, mely tilalmazná az amnesztia alkalmazását. Még nagyobb nehézséget jelentene 

e tilalom létezésének bizonyítása a nemzetközi szokásjog alapján. Bár implicit módon a nemzetközi bőntettek elkövetıinek 

felelısségre vonására vonatkozó állami kötelezettségrıl szóló nemzetközi szerzıdések magukban hordozzák ezt a tilalmat, 

azonban csak nemzetközi büntetıjogi szemüvegen keresztül tőnik kizárólagosnak a felelısségre vonásra vonatkozó állami 

kötelezettség.  

A feltétel nélküli amnesztia jogossága és szükségessége nem fogadható el, azonban a dél-afrikai megoldáshoz hasonló, 

szigorú feltételekhez kötött amnesztia adott esetben hasznosnak bizonyulhat a hosszú-távú konszolidáció érdekében. E 

megoldást azonban mindenképpen ultima ratio jelleggel kell számon tartani. Alkalmazásának alapvetı feltétele kell, legyen, 

hogy elkerülhetetlen emberi jogi szükségszerőség indokolja alkalmazását, és egyértelmően a béke és békéltetés célját 

szolgálja. Az amnesztia intézkedésének bevezetése elıtt mindenképpen meg kell vizsgálni az egyéb megoldások (büntetıjogi 

eljárás, katonai intézkedések, alternatív megoldásként csökkentett büntetési tételek, etc.) alkalmazhatóságát és 

szükségességét. A dél-afrikai helyzetben elengedhetetlen feltétele volt mindez a tényfeltárás folyamata hatékony 



megvalósulásának. Ez utóbbi szempont pedig egy további emberi jogot tesz a mérleg büntetıjogi felelısségre vonás melletti 

serpenyıjébe, nevezetesen az áldozatok és a lakosság igazsághoz főzıdı jogát. Ennek érvényesítése egy holisztikus szemlélet 

mellett legalább annyira jelentıs a hosszú-távú konszolidáció érdekében, mint a retribúcióé. Egy a dél-afrikaihoz hasonló 

szituációban a körülmények részletes feltárásának feltétele mellett fennálló amnesztia-lehetıség az igazsághoz való jog 

érvényesítésének alapvetı eszközévé válhat. Ugyanakkor ismételten hangsúlyozandó, hogy az amnesztia megítélését végsı 

megoldási alternatívaként lehet számon tartani. 

 

11. Egy nemzetközi büntetıbírói fórum hatékonyságához hozzátartozik az érintett lakosság általi elfogadottság kérdése. Az 

ICTR törekvései a lakosság széleskörő tájékoztatására (helyiek látogatásának megszervezése, rádióközvetítések, elektronikus 

és papír alapon történı tájékoztatás) nem voltak elegendıek ahhoz, hogy az érintett társadalomban kielégítı elismertséget 

élvezzen a büntetıbírói fórum. A nemzetközi szereplık többségi részvételével mőködtetett nemzetközi testületek 

vonatkozásában általában jellemzı, hogy nem adódik feltétlen elismertség a lakosság részérıl. E tekintetben mindig elınyben 

lesznek a helyi igazságszolgáltatási mechanizmusok. Ez a tényezı nagy erıssége a helyiek vezetésével lebonyolított békéltetı 

eljárásoknak is. Az elismertség céljának elérése érdekében azonban a helyi eljárások esetében is elengedhetetlen az eljárások 

tisztességes voltának megırzése. Éppen a Ruandában mőködı gacaca bíróságok eljárása során elkövetett visszaélések 

következményei (a hamis vád alá helyezést elkerülni kívánó lakosok ezreinek kivándorlása) világítanak rá ennek 

jelentıségére. 

 

12. Míg az elkövetık népes csoportjának felelısségre vonása értelemszerően nem válhatott az ICTR feladatává, addig 

Ruanda példája azt is egyértelmővé teszi, hogy az esetek többségében a legfıbb bőnösök felelısségre vonása nem utalható 

alternatív igazságszolgáltatási mechanizmusok hatáskörébe. Az eljárásjogi garanciák tekintetében súlyos visszásságokkal 

jellemezhetı gacaca bíróságok alkalmatlanok lettek volna a népirtás megtervezéséért és irányításáért felelıs személyek 

ügyében való pártatlan és tisztességes eljárás lebonyolítására. A nagyszámú laikussal mőködı testületek esetében a 

tisztességes bőnvádi eljárásokhoz szükséges eljárási garanciák érvényesítésén könnyen eshet csorba. Ez a szélsıséges példa 

felhívja a figyelmet az alternatív mechanizmusok bőnvádi eljárássá való átalakításában rejlı veszélyekre. A büntetlenség 

elleni küzdelem az alapvetı emberi jogok tiszteletben tartása mellett kell, megvalósuljon, e tekintetben pedig nemcsak az 

áldozati, de a vádlotti jogok érvényesítése is elengedhetetlen. 

E logikának kell érvényesülnie az ICC esetében fennálló komplementaritás-problematika tekintetében is. Bár a Római 

Statútum értelmezhetı egy rugalmas megközelítés mellett úgy, hogy elfogadhatóvá váljon egy alternatív mechanizmus 

keretein belül, adott esetben egy tényfeltáró és békéltetı bizottság által lefolytatott vizsgálat a Bíróság eljárása helyett, 

azonban erre igen csekély esély mutatkozik a komplementaritás kritériumok fényében. Másfelıl nem is lehet kívánatos egy 

olyan tendencia, mely a Bíróság hatáskörébe tartozó elkövetıi kör esetében a békéltetı eljárásokat részesítené elınyben a 

nemzetközi vagy adott esetben a hazai rendes bőnvádi eljárással szemben. 

 

13. A bizottságok és bíróságok kapcsolata tekintetében két szélsıséges nézet uralkodó. A megtorlás mellett kardoskodók 

véleménye szerint a békéltetı bizottságoknak a büntetıbíróságok kisegítı szerveiként kellene mőködniük, míg a másik 

szélsıséges nézet képviselıi szerint a békefolyamatok gördülékeny lezajlásához egy erıs mandátumú, a bíróságoktól teljesen 

független békéltetı bizottságokra van szükség. A vitatott két lehetséges szélsıséges megoldás helyett az arany középutat 

jelentı álláspont kell, hogy érvényesülésre kerüljön. Alapelvként a komplementaritás elve kell, meghatározó legyen. A 

szükséges jogi keretek között együttmőködésnek kell megvalósulnia mindkét intézmény hatékonyságának növelése 

érdekében. A kapcsolat megfelelı részletességgel kell, szabályozásra kerüljön. A két intézmény mőködésének alapcélja eltér 

egymástól, és mindkét cél elérésére törekedni kell, hogy megvalósulhasson a békés átmenet, minthogy mind az igazság, mind 

az igazságszolgáltatás elengedhetetlen elemei a fenntartható békének. Ez a megközelítés kell, irányadó legyen az ICC és a 

jövıben felállított, vele egy idıben mőködı békéltetı bizottságok közötti viszony tekintetében is. 

 



14. A békéltetı bizottságok és az ICC közötti viszonynak egyik legjelentısebb aspektusa lesz az információ áramlás kérdése. 

Ebbıl a szempontból a megfelelı szabályozás jelentıs szerepet játszhat a két intézmény hatékonyságának növelésében. E 

tekintetben két kérdést kell szemügyre venni, nevezetesen a békéltetı bizottságtól történı információáramlást a 

Büntetıbíróság irányában, valamint az ellenkezı irányú folyamatot a békéltetı bizottságok felé. 

A békéltetı bizottságok vallomások ezreit győjtik össze valamikori elkövetıktıl, áldozatoktól és tanúktól. Mindezen 

vallomások hasznosan járulhatnának hozzá az ICC elıtti eljárás felgyorsításához. Másfelıl a tényfeltárás és békéltetés céljait 

sem lehet szem elıl téveszteni.  

Az nyilvánvaló, hogy a békéltetı bizottságok által győjtött nyilatkozatokat nem lehet bizonyítékokként felhasználni az ICC 

elıtt, ha azok nem felelnek meg a bíróság elıtt megkövetelt kívánalmaknak, mint például az eskü alatti vallomástétel 

követelménye. David Crane-nek, a Sierra Leone-i Különleges Bíróság ügyészének jó oka volt kijelenteni, hogy nem kívánja 

felhasználni a békéltetı bizottság által győjtött vallomásokat a Különleges Bíróság nevében folytatott vizsgálatok során. 

Ugyanakkor ez a megközelítés nem feltétlenül célravezetı és indokolt. Ha a vallomások nem is használhatók fel 

bizonyítékokként, nagy segítséget jelenthetnek a konfliktussal kapcsolatos alapvetı ismeretek megszerzésében. 

Másfelıl többnyire nem biztosíthatók a vallomást tevı személyek jogai a bizottságok elıtt oly mértékben, ahogy az a bíróság 

elıtt teljesül. A békéltetı bizottság elıtt megjelenı személyek nagy valószínőséggel használhatják a saját nyelvüket a 

meghallgatásokon, nem lesznek kitéve kényszernek vagy megalázó bánásmódnak, nem fosztják meg ıket önkényesen a 

személyes szabadságuktól, és egy jól szervezett és finanszírozott bizottság esetében a jogi képviseletük is megoldottá válhat. 

Ezzel szemben mivel a bizottság fı szabály szerint nem a bőnvádi eljárások elıkészítésének céljával jön létre, a 

meghallgatott személyt nem fogják figyelmeztetni, hogy vallomása felhasználható ellene. Ily módon nem válik biztosítottá a 

hallgatáshoz főzıdı alapvetı joga. E tényezı is bizonyítja, hogy a bizottsági eljárásokon szerzett vallomások nem 

használhatóak fel a bíróság által a bőnösséget bizonyító okiratként. Ennek ellenére ezek a bizottság által győjtött vallomások 

hasznos forrásokat jelenthetnek az ICC Ügyészi Hivatala számára az új bizonyítékok fellelése tekintetében. Az emberi jogi és 

bizonyítással kapcsolatos elvárásokból adódó problémákból fakadóan azonban szerencsésebb ezeket a vallomásokat a vádak 

megerısítését megelızı vizsgálati szakaszban hasznosítani. 

 

15. Bármely esetben kellıképpen meg kell határozni a bizottság felıl a bíróság irányában történı információáramlás 

feltételeit. A bizottsági eljáráson való részvétel tekintetében lehetségesen fennálló akadályozó hatás okán a Sierra Leone-i 

helyzethez hasonlóan korlátokat kell felállítani. Ebben az esetben három feltételnek kellett teljesülnie: a kért információnak 

specifikusnak kellett lennie és a vádlott ártatlanságát kellett bizonyítania, valamint nem lehetett hozzáférhetı semmilyen 

egyéb forrásból. Az ehhez hasonló szigorú szabályozás nem feltétlenül szükséges és célravezetı az ICC esetében. Habár nem 

feltétlenül lehetséges az igényelt dokumentumok egyértelmő azonosítása, legalább a szükséges vallomást tevı személy 

nevével be kell határolni a kívánt anyagot. A hallgatáshoz való jog biztosításának hiányából adódóan érvelhetünk úgy, hogy 

csak kimentı bizonyítékokként használhatóak fel a bizottság által felvett vallomások. Ez egy alapvetı feltétele a bizottság 

tényfeltáró tevékenységének hatékonyságának. A magas rangú elkövetık bizottság elıtti megjelenését elı kell segíteni, 

hiszen az ı vallomásuk nélkül nem alkotható átfogó kép a múltbeli eseményekrıl. E tekintetben az áldozatok igazsághoz 

főzıdı joga nem hagyható figyelmen kívül. Ugyanakkor ha a vallomások csak a vádak megerısítését megelızıen 

használhatóak fel, és nem pedig bizonyítékokként, létjogosultságát veszti egy effajta feltétel. 

 

16. Az egyébként is nyilvános dokumentumok nem okoznak különösebb problémát a hozzáférhetıség tekintetében. Másfelıl 

alapvetı feltétel kell, legyen, hogy az Ügyészi Hivatal tiszteletben tartsa azon vallomások titkosságát, melyeket ezzel a 

feltétellel vett fel a bizottság. A békéltetı bizottság azonban nem akadályozhatja meg általános értelemben az 

információáramlást a bíróság felé még a bizalmas információk esetében sem, különösen érvényes ez arra az esetre, ha az 

adott információ döntı jelentıséggel bír a büntetıjogi igazságszolgáltatás tekintetében. Az ügyész köthet olyan 

megállapodást az érintett állammal, melyben garantálja, hogy nem adja ki harmadik szereplınek az így szerzett vallomásokat, 

és kizárólag új bizonyíték generálása érdekében használja fel azokat, a Római Statútum rendelkezéseinek megfelelıen. 

Köthet hasonló megállapodást egy békéltetı bizottsággal, vagy a bizottság képviseletével megbízott hatósággal is. 



Ugyanakkor effajta megállapodások csak kivételes esetekben köthetık a bíróság elsıfokú kamarájának felügyelete mellett, 

hiszen máskülönben komoly aggályokat vethetne fel ez a gyakorlat. A felek perbeli eszközei egyenlıségének elve 

kiemelkedı jelentıséggel bír a nemzetközi büntetıjogi eljárásokban az ott felmerülı összetett jogi problémák miatt. Ebbıl 

adódóan különös jelentıséggel bír a vádlotti jogok garantálása, mint például az, hogy az Ügyészi Hivatal a lehetı 

leghamarabb eljuttassa a védelem képviseletéhez a felhasználandó bizonyítékokat. Másrészrıl ezen a ponton sem hagyható 

figyelmen kívül az áldozatok igazsághoz főzıdı joga. A megállapodás megkötését kellıképp indokoló tényezı lehet, ha ezen 

múlik egy magas rangú tisztviselı megjelenése a békéltetı bizottság elıtt. 

 

17. Ha elismerjük, hogy az átmeneti igazságszolgáltatás intézményeinek együtt kell mőködniük a békés átmenet és hosszú 

távú megbékélés közös céljainak elérése érdekében, felmerül a kérdés, hogy hogyan segíthetné elı az ICC a vele egy idıben 

vagy eljárását követıen mőködı békéltetı bizottságok munkáját. A bíróság birtokában lévı archívumok hasznosak lehetnek a 

bizottságok számára, melyek egy átfogó és hiteles képet igyekeznek alkotni a múltbeli eseményekrıl. E szempontból elınyt 

jelent, hogy az Ügyészi Hivatal által győjtött feljegyzések igen magas hitelességgel bírnak, amit számos, a bíróság Eljárási és 

Bizonyítási Szabályzatában szereplı garancia biztosít. Az ICC birtokában lévı információk és dokumentumok átadásának 

teljesítését lehetıvé teszik a Római Statútum vonatkozó rendelkezései abban az esetben, ha erre az érintett államnak az ügy 

kivizsgálása érdekében szüksége van. Mivel az irányadó rendelkezés vizsgálatot említ (nem kizárólag büntetıbírói 

eljárásokat), ez alatt érthetı egy békéltetı bizottság által folytatott vizsgálat is. 

 

18. Egy másik lehetséges és problematikusabb helyzet, amikor a bizottság egy ICC által vádolt és fogva tartott személyt 

kíván meghallgatni. Kétség kívül adott annak lehetısége, hogy az érintett vádlott azzal a mögöttes szándékkal kíván 

megjelenni a békéltetı bizottság elıtt, hogy a közvélemény nyomásának eszközével saját érdekében manipulálja a bőnvádi 

eljárás menetét. Emellett az is vitathatatlan, hogy egy meghallgatás akár negatív elıítéletekhez is vezethet, ami közvetve az 

ártatlanság vélelme elvének sérelmével járhat. Másfelıl ezeket az aggályokat eloszlathatja egy egyszerő megoldás, mégpedig 

a vádlott zárt ajtók mögötti meghallgatása. Ezen kívül a bizottság kötelezettséget vállalhat arra nézve, hogy nem azonosítja az 

érintett személyt a nyilvános jelentéseiben, amíg a bírósági ítélet meg nem születik. Ily módon összebékíthetı az 

igazságszolgáltatáshoz és az igazsághoz való jog. 

 

19. A Római Statútum teleologikus értelmezése szerint a Nemzetközi Büntetıbíróságot azzal a céllal hozták létre, hogy véget 

vessen a nemzetközi bőntettek elkövetıinek büntetlenségének. Másfelıl a Statútum Preambuluma szerint feladatait az ENSZ 

alapelveivel összhangban kell, teljesítse. Az Egyesült Nemzetek alapvetı célja mindenekelıtt a nemzetközi béke és biztonság 

megırzése az igazságszolgáltatás céljainak, elveinek és a nemzetközi jognak megfelelıen, a békét veszélyeztetı viták 

feloldásával. Abból a ténybıl fakadóan, hogy egy konfliktust követı helyzetben a hosszú-távú béke és konszolidáció csak 

egy hatékony átmeneti igazságszolgáltatási rendszer mőködtetése mellett lehetséges, el kell ismerni az azt megvalósító 

intézmények közötti együttmőködés jelentıségét. Ebben az összefüggésben, közvetve a Nemzetközi Büntetıbíróságnak is 

feladata, hogy minden lehetı erıfeszítést megtegyen annak érdekében, hogy elısegítse az együttmőködést, és ily módon a 

Római Statútum hátterében álló alapvetı elveknek megfelelıen cselekedjen. Másrészrıl hasonló indokok alapján a békéltetı 

bizottságoktól is az együttmőködésre való nyitottság várható el. Ily módon a retributív és resztoratív célokat szolgáló 

eljárások egymást kiegészítı elemei lehetnek egy összetett és hatékony átmeneti igazságszolgáltatási rendszernek. 
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