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Abstract 

 

The Bemba-case has outstanding significance in the jurisprudence of the International Criminal 

Court (ICC). Bemba was the first high ranking person who was judged. The case was the first 

to find a perpetrator guilty of command responsibility under Article 28 of the Rome Statute and 

the first ICC case involving a conviction for sexual violence. The ICC convicted Bemba for 

crimes against humanity and war crimes committed by his troops in the Central African 

Republic from 2002-2003. Nonetheless, in June 2018, the ICC shocked the international 

community and the world by overturning the war crimes conviction of the former Vice 

President, Jean-Pierre Bemba of the Democratic Republic of the Congo.  
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Bevezetés 

 

Az elöljáró felelőssége (superior responsibility) újabb keletű elnevezése a parancsnoki 

felelősségnek (command responsibility), mely mind a klasszikus katonai, mind a civil elöljárók 

felelősségét magában foglalja. Megjegyzendő azonban, hogy a két kifejezés ma már sok esetben 

szinonim fogalomként használatos.  

Hosszú ideig kizárólag az államok és nemzetközi szervezetek voltak a nemzetközi jogi 

felelősség alanyai. Azonban a bűncselekményeket − így a nemzetközi bűncselekményeket is − 

természetes személyek követik el, ezért szükséges volt rögzíteni az egyén közvetlenül a 
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nemzetközi jogon alapuló büntetőjogi felelősségének elvét, amelynek körvonalazódására már 

az II. világháborút követően a nürnbergi elvek keretei között is sor került. A későbbiek 

folyamán láthatóvá vált, hogy mind az 1949. évi genfi egyezmények, mind az Ex-Jugoszláv 

Törvényszék (International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, a továbbiakban: 

ICTY), illetve a Ruandai Törvényszék Statútumai, mind pedig a Nemzetközi Büntetőbíróság (a 

továbbiakban: ICC) Statútumának (a továbbiakban: Római Statútum) megsértése egyéni 

büntetőjogi felelősséget keletkeztetett, illetőleg keletkeztet. 

A nemzetközi bűncselekmények aligha jelennek meg izolált, „egyszeri” 

bűncselekményekként – sokkal inkább a nagyobb számú elkövetők (mint például katonák) 

általi, több sértett sérelmére történő elkövetés a gyakoribb. Ez kérdéseket vetett fel a 

nemzetközi büntetőjog területén, amely az egyéni felelősség alapján álló, kollektív természetű 

kriminális jelenségekkel foglalkozik. Így e probléma megoldása végett sajátos felelősségi 

formák kialakítására volt szükség, mint például a parancsnokok speciális felelőssége. Ezzel 

összefüggésben a parancsnoki felelősség kialakulásának az eredeti mozgatórugója az a 

felismerés volt, hogy nem szabad büntetlenül hagyni azokat a magas rangú katonai vezetőket, 

akiknek a parancsnoksága alatt álló katonák a fegyveres konfliktusok során súlyos nemzetközi 

jogsértéseket, bűncselekményeket követtek el, mégha maguk a vezetők a bűncselekmények 

elkövetésében nem vettek részt, és azokra parancsot sem adtak. 

E felelősségi alakzat kialakulásának további okaként vethető fel az a tény, hogy a 

parancsnok vagy elöljáró felelősséggel tartozik az alárendelt, illetve a beosztott magatartásáért, 

azt ellenőrizni, felügyelni köteles. Így célszerű megkülönböztetni a parancsnoki felelősség két 

típusát: az egyik típus a közvetlen vagy aktív, amikor a parancsnok tevőleges magatartást fejt 

ki, például parancsot ad alárendeltjének a bűncselekmény elkövetésére. A másik típus a 

közvetett vagy passzív, amelynek lényege a parancsnok speciális mulasztásos magatartása.1 

Publikációmban is e speciális felelősségi forma passzív oldalára helyezem a hangsúlyt: 

munkám első részében az ICC Statútumában megjelenő a parancsnoki felelősségre vonatkozó 

rendelkezéseket és az abban megjelenő felelősségi elemeket elemzem röviden. Az elméleti részt 

követően vizsgálom az ICC előtt lévő volt kongói alelnök Jien-Pierre Bemba Gombo ügyét, 

mely eset mind a gyakorló jogászokból, mind a tudomány művelőiből heves visszhangot váltott 

ki. Az ügyben hozott elsőfokú és a másodfokú ítéletet összehasonlító módszerrel elemzem. 

Végül arra keresem a választ, hogy a hágai Nemzetközi Büntetőbíróság megítélését 

mennyiben rengeti meg egy ilyen nagy port kavaró, kontrasztos ügy, illetve mennyiben 

lehetséges kialakítani egységes joggyakorlatot a speciális elöljárói felelősségen alapuló ügyek 

vonatkozásában. 

 

 

1. Az elöljárói felelősségre vonatkozó szabályok a Római Statútum alapján 

 

A hágai Nemzetközi Büntetőbíróság Statútuma2 részletes szabályozza az elöljárói felelősség 

jogintézményét, szorosabban kötve ezzel az azt alkalmazók kezét. A Római Statútum 28. cikke, 

amely magába foglalja a felelősségi koncepcióra vonatkozó szabályokat, már kifejezetten 

különbséget tesz a katonai és a civil elöljáró büntetőjogi felelőssége között és a felelősség 

megállapíthatóságának feltételeiről e kategoriák mentén rendelkezik. A cikk alapján 

                                                           
1 SÁNTHA Ferenc: „Parancsnokok, elöljárók speciális felelőssége a nemzetközi büntetőjogban” in KIRS Eszter 

(szerk.): Egységesedés és széttagolódás a nemzetközi büntetőjogban, Bíbor Kiadó, Miskolc, 2009, 43-45. 
2 Római Statútum, T/4490.számú törvényjavaslat az Egyesült Nemzetek Diplomáciai Konferenciája által, a 

Nemzetközi Büntetőbíróság Rómában, 1998. július 17-én elfogadott Statútumának kihirdetéséről. Magyar 

Közlöny, 2001/123. (2001. szeptember 7.) 
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egyértelműen kettéválik az alanyi oldal és a tárgyi oldal vetülete.3A 28. cikk (a) pontja 

értelmében büntetőjogi felelősség terheli azt a katonai parancsnokot vagy a katonai 

parancsnokként de facto eljáró személyt, akinek a tényleges parancsnoksága és ellenőrzése, 

vagy tényleges hatalma és ellenőrzése alatt álló erők követnek el bűntetteket. A 28. cikk (b) 

pontja szabályozza a felettes-alárendelt viszonyát, amelyben a felettes büntetőjogilag felelős 

azon bűntettek miatt, melyeket a tényleges hatalma és ellenőrzése alatt álló alárendeltek 

követnek el. A felettest általában civil elöljáróként (civilian superior) vagy „nem-katonai” 

elöljáróként (non-military superior) azonosítják. A „nem-katonai” elöljáró felelősségének 

megállapítása magasabb követelményeket támaszt a tárgyi oldal (actus reus) és az alanyi oldal 

(mens rea) vizsgálata során, a katonai parancsnok és a katonai parancsnokként ténylegesen 

eljáró személy felelősségéhez képest. Ennek oka a katonai jellegű szervezetrendszerben 

működő szigorú büntetési-megtorlási rendszer, amely magasabb fokú ellenőrzést biztosít az 

alárendeltek felett. Azonban ez a fajta büntetési-megtorlási rendszer a civil elöljárók 

vonatkozásában általában nincs jelen.4 A Bemba-ügyben a vádemelés megerősítéséről szóló 

határozatból5 kitűnik, hogy az ICC II. Tárgyalás-előkészítő Kamarája (Pre-Trial Chamber II) 

szerint a „katonai parancsnok” az a személy, akit hivatalosan és törvényi rendelkezés alapján 

jelöltek ki arra, hogy katonai parancsnoki funkciót töltsön be (de jure parancsnok). Ellenben a 

„katonai parancsnokként ténylegesen eljáró személy” fogalmát úgy értelmezi, hogy ezt azokra 

kell alkalmazni, akiket jogilag nem választottak meg arra, hogy katonai parancsnoki szerepet 

töltsenek be, de ennek ellenére de facto mégis ellátják.6 Szükséges kiemelni, hogy a de facto 

elöljáró személyek „ténylegesen” katonai parancsnokként járnak el, azaz nem csak ehhez 

„hasonló funkciókat” látnak el. 

A tárgyi oldal kapcsán a Római Statútum kifejezetten rendelkezik az „effektív kontroll” 

kritériumáról.7 Az „effektív kontroll”, azaz a tényleges ellenőrzés alatt a statútum azt az érdemi, 

fizikai értelemben vett képességet (material ability) érti, amely lehetővé teszi a 

bűncselekmények elkövetésének megelőzését és megakadályozását. Pusztán azt az egyszerű 

képességet, hogy az elkövető befolyást gyakorol a katonai erők, vagy az alárendeltek felett, 

még ha az lényeges befolyásnak is tekinthető, a Római Statútum értelmében nem elegendő a 

felelősség megállapításához.8 

A 28. cikk alapján a katonai parancsnok és felettes kötelezettségei nagyrészt megegyeznek, 

azonban itt is egy további kötelezettség terheli a feletteseket. A rendelkezés kétszeres – 

általános és különös – kötelezettséget állít az elöljárók elé, amiket szükséges határozottan 

elkülöníteni egymástól. Az egyik az általános kötelezettség, amely alatt a megfelelő ellenőrzés 

gyakorlását értjük. A másik már egy különös kötelezettség9 megszegését foglalja magában, 

miszerint: „[az elöljáró] nem tett meg minden szükséges és indokolt intézkedést annak 

érdekében, hogy megakadályozza, vagy megfékezze a bűntettek elkövetését, vagy, hogy átadja 

az ügyet a hatáskörrel rendelkező hatóságoknak vizsgálat és büntetőeljárás lefolytatása 

                                                           
3 KIRS Eszter: Tettesek és bűnrészesek a délszláv háborúban, L’Harmattan Kiadó, Miskolc, 2018, 89. 
4 KARSTEN, Niels: „Distinguisghing Military and Non-Military Superiors, Reflection on the Bemba Case at the 

ICC” Journal of International Criminal Justice 2009/7. 983-988. 
5 Decision Pursuant to Art. 61(a) and (b) of the Rome Statute on the Charges of the Prosecutor against Jean-

Pierre Bemba Gombo, Bemba, Situation in the Central African Republic, ICC-01/05-01/08-424 PTC II, ICC 15 

June 2009, para. 408. (a továbbiakban: a Bemba-ügyben a vádemelés megerősítéséről hozott határozat). 
6 A Bemba-ügyben hozott határozat a vádemelés megerősítéséről, para. 408. 
7 KIRS 2018 i.m. 89. 
8 A Bemba-ügyben a vádemelés megerősítéséről hozott határozat, para. 415. 
9 Alejandro KISS: „Command responsibilyti under Article 28 of the Rome Statute” in Carsten STAHN: The Law 

and Practice of the Intrnational Criminal Court, Oxford University Press, Oxford,2015, 623.  
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céljából”. 10 A két kötelezettség között folytonosság figyelhető meg, hiszen a különös 

kötelezettség megsértésére akkor kerül sor, ha az elöljáró az általános kötelezettségnek nem tett 

eleget, azaz nem megfelelően gyakorolt ellenőrzést alárendeltjei felett.11 Továbbá az elöljárók 

kötelesek eleget tenni a statútum által előírt megelőzési kötelezettségnek, amely a bűntettek 

elkövetésének megakadályozását és meggátolását jelenti. A megtorlási kötelezettség kapcsán 

az elöljáró köteles nyomozni, ha az a gyanú merül fel, hogy az alárendelt bűncselekményt 

követett el. Ha ez a gyanú bebizonyosodik, az elöljáró jogosult arra, hogy felelősségre vonja az 

elkövetőt. Ellenben ha az elöljáró nem kompetens, azaz nem büntetheti meg az alárendeltet, 

akkor köteles átadni az ügyet a hatáskörrel rendelkező hatóságoknak (competent authorities) 

nyomozás indítása és büntetőeljárás lefolytatása céljából.12  

A 28. cikk a felelősség megállapításának követelményekét határozza meg, hogy az elöljáró 

mulasztása (magatartása) és az alárendelt által elkövetett bűncselekmény (eredmény) között 

okozati összefüggés kell, hogy legyen,13 azaz az elöljáró magatartása elengedhetetlen elemei 

feltétele (conditio sine qua non) az eredmény bekövetkezésének. 14  

Az elöljárói felelősség megállapítása során a 28. cikk három különböző standardot 

alkalmaz az alanyi (tudati) oldal tekintetében, amelyek tisztán jelzik, hogy az alárendeltek 

bűntetteket követnek el, vagy szándékoznak elkövetni. 15Ezek szerint az elöljáró: 

A) „tudta” 

B) „tudnia kellett volna” 

C) „tudatosan figyelmen kívül hagyta az egyértelműen erre utaló információt.” 16 

A „tudta” standard alapján a katonai és civil elöljárók felelősségre vonhatók, ha tudták, 

hogy alárendeltjeik bűncselekményt követnek el, vagy szándékoznak elkövetni. 17 

A Római Statútum 28. cikk (a) pont i) alpontja meghatározza a katonai parancsnok és a 

katonai parancsnokként ténylegesen eljáró személy tekintetében, hogy az akkori fennálló 

körülmények között tudnia kellett volna, hogy erői az ICC joghatóságába tartozó bűntetteket 

követnek el, vagy szándékoznak elkövetni. Ezt a „tudnia kellett volna” (should have known) 

standardot az ICC joggyakorlata a hanyag gondatlanság (negligence) standardjával azonosítja. 

A katonai elöljáró nem mentesül a felelősség alól, ha a rendelkezésére álló információk nem 

utalnak egyértelműen az erői által történő bűncselekmény elkövetésére. Ez azt jelenti, hogy a 

katonai elöljáró köteles megszerezni a releváns információkat, hogy mentesüljön a felelősség 

alól.18 

Az utolsó követelmény különbözik az előzőektől abban, hogy a felettes tudatában van a 

kockázatnak.19 A Római Statútum 28. cikk (b) pont i) alpontja magasabb standardot állít a nem-

katonai elöljárók felelősségének megállapítása tekintetében, miszerint a felettes tudatosan 

figyelmen kívül hagyta az arra egyértelműen utaló információkat, hogy az alárendeltjei 

bűntetteket követnek el, vagy szándékoztak elkövetni. Ez azt jelenti, hogy az információnak a 

bűncselekmény elkövetésére „egyértelműen” utalnia kell. Egy általános információ a bűntettek 

                                                           
10 Római Statútum 28. cikk (a) pont (ii) alpont; (b) pont (iii) alpont. 
11 KISS: i.m. 623. 
12 KISS i.m. 628-631. 
13 A Bemba-ügyben a vádemelés megerősítéséről hozott határozat, para 419. 
14 KISS i.m. 634-636. 
15 KISS i.m. 638. 
16 Római Statútum 28. cikk (a) pont (i) alpont és (b) pont (i) alpont. 
17 KISS i.m. 639-640. 
18 KISS i.m. 643-646. 
19 AMBOS, Kai: ”Treatise on International Criminal Law: Foundation and General Part”Oxford University 

Press,Oxford, 1 2013,224. 
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elkövetéséről elegendő lenne a katonai elöljárók tekintetében, azonban a felettesek esetében 

nem. Továbbá az információt „tudatosan” figyelmen kívül kell hagynia a felettesnek.20 

 

 

2. A Bemba-ügy 

 

A következőkben a Közép-afrikai Köztársaságban (Central African Republic, a továbbiakban: 

CAR) 2002 és 2003 között történt nemzetközi bűncselekmények kapcsán az ICC előtt 

lefolytatott eljárás, Jean-Pierre Bemba Gombo ügyét (a továbbiakban: Bemba-ügy) elemzem. 

Kezdetben az elsőfokú ítéletet ismertetem, majd áttérek a másodfokú döntés vizsgálatára, mely 

váratlan fordulatot hozott az ügy kapcsán. 

 

 

2.1. Az elsőfokú ítélet 

 

Az első fokon eljáró Tárgyalási Kamara (Trial Chamber, a továbbiakban: Kamara) 

egyhangúlag bűnösnek találta a kongói származású Bembát emberiesség elleni és háborús 

bűntettek vádjában.21 

A Kamara által felállított történeti tényállás szerint François Bozizé tábornok a hivatásos 

katonákból és csádi civilekből összeálló közép-afrikai fegyveres erők vezérkari főnöke volt. 

Bozizé tábornok felkelőivel Csádból előrenyomult a Közép-afrikai Köztársaság területére 2002 

októberében. A közép-afrikai fegyveres csoportok különböző városokat foglaltak el. Annak 

érdekében, hogy a Közép-afrikai Köztársaság volt elnöke, Ange-Félix Pattasé kormányát 

Bozizé erőivel szemben megvédje, katonai támogatásért fordult a volt kongói-alelnökhöz, Jean-

Pierre Bemba Gombóhoz, aki az általa 1998-ban létrehozott Kongói Felszabadítási Mozgalom 

(Movement of Liberation of Congo) elnöke, valamint a katonai ágazat főparancsnoka volt. 

Bemba katonai segítségként a Kongói Felszabadítási Mozgalom mintegy 1500 katonáját 

állította csatarendbe a Kongói Demokratikus Köztársaság és a Közép-afrikai Köztársaság 

területére, Pattasé támogatása érdekében.22 A Bozizé tábornok és Pattasé katonai erői közötti 

fegyveres konfliktus a Közép-afrikai Köztársaságban 2002. október 26. és 2003. március 15. 

között zajlott.23 

Az ítéletben foglalt időtartam alatt a Kongói Felszabadítási Mozgalom katonái parancsot 

kaptak a civil lakosság elleni széleskörű támadásra. Ennek következtében rengeteg fosztogatást 

(pillaging), erőszakos közösülést (rape) és szándékos emberölést (murder) követtek el 

civilekkel szemben. Az ítélet szerint több mint tíz városban követtek el ilyen bűntetteket.24 Az 

ICC előtti eljárás tárgyát képező bűncselekményeket azután követték el, hogy Bozizé tábornok 

felkelőivel visszavonult a Közép-afrikai Köztársaság területéről. Visszavonulásukat követően 

a Kongói Felszabadítási Mozgalom katonái keresést folytattak a lemorzsolódott felkelők után, 

                                                           
20 KISS i.m. 647-648. 
21 Decision on Sentence pursuant to Article 76 of the Statute. Situation in the Central African Republic in the Case 

of the Prosecutor v. Jean-Pierre Bemba Gombo. ICC-01/05-01/08, 21 June 2016. (A továbbiakban: a Bemba-

ügyben hozott elsőfokú ítélet.) 
22 A Bemba-ügyben hozott elsőfokú ítélet, 12-29.  
23 Uo. 
24 Case Information Sheet, Situation in the Central African Republic The Prosecutor v. Jean-Pierre Bemba Gombo, 

ICC-01/05-01/08, 5 January 2018, www.icc-cpi.int/iccdocs/PIDS/publications/BembaEng.pdf (2018.10.31.) (a 

továbbiakban: a Bemba-ügy esetleírása). 

http://www.icc-cpi.int/iccdocs/PIDS/publications/BembaEng.pdf
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amely odáig fajult, hogy megerőszakolták a civileket, megfosztották őket tulajdonuktól, és 

néhány esetben azokat, akik ellenállást tanúsítottak, meg is ölték.25 

Az ICC eljáró Kamarája a Római Statútum 28. cikk (a) pontja alapján megállapította, hogy 

Bemba volt az a 2002 és 2003 között katonai parancsnokként de facto eljáró személy, aki tudta, 

hogy a tényleges hatalma és ellenőrzése alatt álló katonái bűntetteket követnek el, illetve 

szándékoznak elkövetni, ellenben nem tett meg minden szükséges és indokolt intézkedést 

annak érdekében, hogy megelőzze e bűntettek elkövetését, vagy megbüntesse az elkövetőket, 

illetve átadja az ügyet a hatáskörrel rendelkező hatóságoknak. Az ebből adódóan elkövetett 

emberiesség elleni (szándékos emberölés, erőszakos közösülés) és háborús bűntettek 

(szándékos emberölés, erőszakos közösülés, fosztogatás) az elsőfokon eljáró Kamara szerint 

mind annak az eredményei, hogy Bemba nem gyakorolt megfelelő ellenőrzést katonái felett.26 

Az ICC kétfokú eljárásban ítélkezik. Legfontosabb szervei: Tárgyalás- előkészítő Kamara 

(Pre-Trial Chamber III) vagy elsőfokú kamara, Fellebbviteli Kamara (Appeals Chamber) és a 

Főügyészi Hivatal (Office of the Prosecutor).27 A bíróság előtt háromféleképpen indulhat meg 

az eljárás a Római Statútum értelmében. Először is, bármely részes állam jogosult az ICC 

joghatóságába tartozó bűncselekmények28 elkövetésének észlelése esetén kérni az eljárás 

megindítását a Főügyésztől. Másodsorban az ENSZ Biztonsági Tanácsa is jogosult a 

Főügyészhez fordulni az eljárás kezdeményezése érdekében, amennyiben a nemzetközi béke és 

biztonság helyreállítása érdekében szükségszerűnek találja. Harmadsorban a Főügyész maga is 

kezdeményezhet eljárást hivatalból (ex officio). Azonban valamennyi esetben szükséges a 

Tárgyalás- előkészítő Kamara engedélye is az eljárás tényleges megindításához.29 A Bemba-

ügy kapcsán az első eset, azaz a részes állam utalása volt az eljárást indító mechanizmus 

(triggering mechanism). 

A Közép-afrikai Köztársaság kormánya 2004 decemberében terjesztette saját helyzetét az 

ICC elé, és kérte a Főügyészt, hogy indítson nyomozást a 2002 és 2003 között elkövetett 

atrocitások kapcsán.30 A Főügyészi Hivatal a megfelelő mennyiségű és minőségű iratanyag 

alapján a bíróság joghatóságába tartozónak minősítette az ügyet, és értesítette a Közép-afrikai 

Köztársaság kormányát, a hatáskörrel rendelkező Tárgyalás-előkészítő Kamarát (Pre-Trial 

Chamber III) és a bíróság elnökét, majd nyomozást indított 2007-ben. Bembát a belgiumi 

hatóságok tartóztatták le, majd az ellene kiadott nemzetközi elfogatóparancs értelmében 2008-

ban átadták az ICC-nek és a tulajdonába tartozó vagyontárgyakat lefoglalták. A Tárgyalást-

előkészítő Kamara először elhalasztotta, és kiegészített iratanyag – mely tartalmaz minden 

olyan dokumentumot, ami a vád megalapozottságát szolgálja – benyújtását kérte a főügyésztől. 

A Kamara ezután erősítette meg a Bemba elleni – az elöljárói felelősség alapján –, 

emberiesség elleni és háborús bűntettek kapcsán emelt vádakat 2009-ben. Az első bírósági 

tárgyalásra 2010. november 22-én került sor a felek, képviselőik és egyéb résztvevők 

jelenlétében.31 A bizonyítási eljárás lefolytatása után – rendelkezésre álló tetemes mennyiségű 

iratanyag és tanúkihallgatások alapján – a Kamara a Közép-afrikai Köztársaságban 2002 és 

2003 között elkövetett bűncselekmények vonatkozásában, az elöljárói felelősségi koncepció 

                                                           
25 Lásd a Bemba-ügyben hozott elsőfokú ítélet (22. lj.) 12-29. 
26 Lásd a Bemba-ügy esetleírása (24. lj.). 
27 KOVÁCS Péter: Nemzetközi Jog, Osiris Kiadó, Budapest, 20163,426. 
28 Népirtás, emberiesség elleni bűntettek, háborús bűntettek, agresszió, Római Statútum 5-8.cikk. 
29 SZEMESI Sándor: A Nemzetközi Büntetőbíróság intézménye a nemzetközi jogban, Jogelméleti Szemle 2006/2. 
30 Internaitonal Justice Monitor: Jean-Pierre Bemba Case – Background, www.ijmonitor.org/jean-pierre-bemba-

gombo-background/ (2018.10.31.). 
31 A Bemba-ügyben hozott elsőfokú ítélet, para. 5-10. 

http://www.ijmonitor.org/jean-pierre-bemba-gombo-background/
http://www.ijmonitor.org/jean-pierre-bemba-gombo-background/
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alapján,32, emberiesség elleni33 és háborús bűntettek34 elkövetésében bűnösnek találta Bembát, 

és 18 év szabadságvesztés-büntetésre ítélte. 

Az elsőfokú ítéletben a Kamara elismerte, hogy a Közép-afrikai Köztársaságban a Kongói 

Felszabadítási Mozgalom fegyveres csoportjai által végrehajtott hadművelet során, Bemba 

számos intézkedéseket tett válaszul az alárendeltjei által elkövetett állítólagos jogsértésekre. 

Többek között 2002 novemberében találkozott Pattasé elnökkel a Közép-afrikai 

Köztársaságban.35 Azonban ezek mind elégtelennek bizonyultak ahhoz, hogy mentesüljön azon 

kötelessége alól, hogy megtett minden szükséges és indokolt intézkedést annak érdekében, 

hogy megakadályozza vagy megfékezze a bűntettek elkövetését, vagy, hogy átadja az ügyet a 

hatáskörrel rendelkező hatóságoknak.36 A Kamara megállapította a Bemba által tett 

intézkedések kapcsán azok korlátozott jellegét. Következtetésként pedig az vonható le, hogy 

Bemba intézkedései súlyosan alkalmatlan ellenlépések, tekintettel a Kongói Felszabadítási 

Mozgalom katonái által a Közép-afrikai Köztársaságban széles körben elkövetett bűntettről 

szóló következetes tartalmú információkra, amelyekről Bembának tudomása volt. A minimális 

intézkedések elégtelenségét még súlyosbították azok a figyelmeztető utalások, miszerint ezek 

az intézkedések még hitelesek sem voltak. Arra nincs semmiféle bizonyíték, hogy Bemba tett 

volna bármilyen intézkedést válaszul arra, amikor a katonák által elkövetett bűncselekményekre 

vonatkozó információkat belső körben továbbították, például hírszerző szolgálatokon 

keresztül.37 Hasonlóképpen, arra sincs bizonyíték, hogy Bemba nyilvánosan nyomon követte 

vagy érvényre jutatta az olyan általános figyelmeztetéseket csapatai számára, amelyek a civil 

lakossággal szembeni visszaélésre irányultak.38 A Kamara megjegyezte, hogy azokat a hitelt 

érdemlő bizonyítékokat azokról az intézkedésekről, amelyeket Bemba tett. Ezek elsősorban arra 

irányultak, hogy helyreállítsa a Kongói Felszabadítási Mozgalomról kialakult képet.39 A 

Kamara felsorakoztatott számos alternatív intézkedést, amelyeket a bűncselekmények 

megelőzése vagy megfékezése érdekében Bemba megtehetett volna. 

Többek között: 

- a katonák megfelelő humanitárius jogi ismereteinek biztosítása és betartásának 

megfelelő felügyelete a 2002-2003-as Közép-afrikai Köztársaságban történt hadművelet 

folyamán; 

- hiteles és teljes nyomozást kezdeményezése a bűncselekmények elkövetésének gyanúja 

miatt, valamint egyértelmű parancsok adása a Közép-afrikai Köztársaságban állomásozó 

katonáknak a bűncselekmények megelőzése érdekében; 

- a csapatok bevetésének megváltoztatása, például úgy, hogy minimalizálja a katonák 

civil lakossággal való kapcsolatba lépését; 

- elmozdítja, áthelyezi vagy leváltja azokat a tiszteket és katonákat, akik 

bűncselekményeket követtek el a Közép-afrikai köztársaságban stb.40 

                                                           
32 Római Statútum 28. cikk (a). 
33 Római Statútum 7. cikk (1)(a) és 7. cikk (1)(g). 
34 Római Statútum 8. cikk (2)(c)(i): „Az élet és személy elleni erőszak, különösen az emberölés minden tényállási 

esete, megcsonkítás, kegyetlen bánásmód és kínzás; 8. cikk (2)(e)(vi): „A 7. cikk 2. bekezdésének (f) pontjában 

meghatározott erőszakos közösülés, nemi rabszolgaságban tartás, prostitúcióra kényszerítés, kényszerterhesség, 

valamint kényszer-sterilizáció, illetőleg a nemi erőszak bármely más formája, amely a négy Genfi Egyezmény 

közös harmadik cikke súlyos megsértésének is minősül; 8. cikk (2)(e)(v): „Városok és helységek fosztogatása, 

akkor is, ha rohammal vették be.” 
35 Lásd: A Bemba-ügyben hozott elsőfokú ítélet, para. 719. 
36 A Bemba-ügyben hozott elsőfokú ítélet, para. 734. 
37 A Bemba-ügyben hozott elsőfokú ítélet, para. 727. 
38 A Bemba-ügyben hozott elsőfokú ítélet, para. 721. 
39 A Bemba-ügyben hozott elsőfokú ítélet, para. 728. 
40 A Bemba-ügyben hozott elsőfokú ítélet, para. 729. 
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Az ítéletben felsorakoztatott széles körű intézkedésekkel szemben Bemba gyakorlatban tett 

intézkedései nyilvánvalóan elmaradtak a „minden szükséges és indokolt intézkedés” standardja 

mögött. A volt kongói alelnök védelmében eljáró ügyvédek fellebbezést nyújtottak be az 

elsőfokon eljáró Kamara döntése ellen.41 

 

 

2.2. A másodfokú ítélet 

 

Az ICC joggyakorlatában a Bemba-ügy volt az első olyan precedens értékű eset, amelyben az 

elöljárói felelősség alapján találták bűnösnek az elkövetőt. A továbbiakban a felmentő ítélet 

csak néhány főbb rendelkezésére helyezem a hangsúlyt. 

A Bemba-ügyben eljáró Fellebbviteli Kamara (Appeals Chamber) az elsőfokú ítélettel 

szemben ellentétes döntést hozott.42 2018. június 8-án az öt fős bírói tanács43 3:2 arányban 

felmentette Bembát az ellene felhozott vádak alól.44 Tette ezt úgy, hogy felállított egy új, az 

ICTY és az ICC eddigi gyakorlatától eltérő standardot a másodfokú eljárásban értékelhető 

bizonyítékok kiszélesítése tekintetében, így a másodfokú ítélet alapján figyelembe vett 

bizonyítékok meghaladták azokat a tényeket és körülményeket, amelyeket a vádban hoztak fel 

a terhelt ellen. Széthúzás figyelhető meg a bírák között, amit legjobban a felmentő ítéletet 

támogató bírák párhuzamos indokolása,45 és a felmentő ítéletet ellenző bírák különvéleménye 

szemléltet. 

Hogyan menthették fel Bembát ilyen súlyos bűncselekmények alól? Az ICC tizenegy 

bírájából nyolc, aki eljárt az ügyben (tárgyalás-előkészítés: három, tárgyalási szak: három, 

fellebbviteli szak: öt), arra a következtetésre jutott az ICC (és az ICTY) másodfokú eljárásban 

figyelembe vehető bizonyítékok szigorú értelmezési standardja (rigorous thresholds of proof) 

alapján, hogy Bemba „ésszerű kétségeken túl bűnös” (guilty beyond a reasonable doubt) 

emberiesség elleni és háborús bűncselekmények elkövetésében. Ez további kérdéseket vet fel 

az ügy kapcsán. Ha Bemba tényleg ártatlan volt, miért tartott ez tíz évig, hogy alátámasszák? 

A döntéssel szembeni megfogalmazódott akadémiai kritikákkal szemben a felmentő 

ítéletet meghozó bírák afelé hajlottak, hogy az elsőfokú ítéletben meghatározott ténybeli alapok 

értelmezését46 a Lubanga-ügyben47 másodfokon felállított standardhoz képest kiszélesítik. 

Eszerint a Fellebbviteli Kamara beavatkozhat a Tárgyalási Kamara ténybeli megállapításaiba, 

annak érdekében, hogy elkerülje a bírói tévedést. Ezzel a rendelkezéssel tágította az első fokon 

megállapított ténybeli alapok értékelésének módszerét. Ez jelentős változtatást jelent az ICC és 

az ad hoc bíróságok korábbi fellebbviteli gyakorlatához képest.48 Az ICTY Fellebbviteli 

                                                           
41 Lásd a Bemba-ügy esetleírása (24. lj.) 
42 SADAT, Leila N.: Fiddling While Rome Burns? The Appeals Chamber’s Curious Decision in Prosecutor v. Jean–

Pierre Bemba Gombo https://www.ejiltalk.org/fiddling-while-rome-burns-the-appeals-chambers-curious-

decision-in-prosecutor-v-jean-pierre-bemba-gombo/ (2018.10.31.). 
43 Az ügyben eljáró bírók: Chile Eboe-Osuji, Sanji Mmasenono Monageng, Howard Morrison, Piotr Hofmański 

és a tanácselnök, Christine Van den Wyngaert. 
44 Judgement on the Appeal of Mr Jean-Pierre Bemba Gombo against Trial Chamber III’s “Judgement pursuant 

to Article 74 of the Statute”, Situation in the Central African Republic in the Case of the Prosecutor v. Jean-Pierre 

Bemba Gombo, ICC-01/05-01/08, 8 June 2018 (a továbbiakban: a Bemba-ügyben hozott felmentő ítélet). 
45 A felmentést támogató bírák egyetértenek az ítélet érdemi részével, azaz, Bemba felmentésével, de másmilyen 

jogi indokok lapján, mint ami a felmentőítéletbe többségi álláspontként bekerült. 
46 SADAT i.m. (42. lj.). 
47 Judgment on the Appeal of Mr Thomas Lubanga Dyilo against his conviction, Situation in the Democratic 

Republic of the Congo in the Case of the Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, ICC-01/04-01/06 A 5 1 December 

2014. 
48 SADAT i.m. (42. lj.). 

https://www.ejiltalk.org/fiddling-while-rome-burns-the-appeals-chambers-curious-decision-in-prosecutor-v-jean-pierre-bemba-gombo/
https://www.ejiltalk.org/fiddling-while-rome-burns-the-appeals-chambers-curious-decision-in-prosecutor-v-jean-pierre-bemba-gombo/
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Kamarája szerint az elsőfokú eljárás a „legjobb hely” (the best place) a tanúk meghallgatására 

és a bizonyítékok mérlegelésére,49 azonban a másodfokú eljárásnak már nem ez a célja. 

A felmentés másik oka a Fellebbviteli Kamara érvei alapján, hogy a Főügyészi Hivatal 

(Office of the Prosecutor) nem megfelelően végezte munkáját. Így nem állt rendelkezésre 

elegendő bizonyíték, a döntést alátámasztó teória gyenge volt, továbbá a Tárgyalási Kamara 

nem a megfelelő felelősségi koncepció alapján vonta felelősségre Bembát. A felmentő ítélettel 

egyetértő Morrison and Van den Wyngaert bíró nézeteiket párhuzamos indokolásokban 

fejtették ki, amit csatoltak az ítélethez. Meglátásuk szerint, ha a Főügyészi Hivatal más 

rendelkezések alapján emelt volna vádat, vagy azt erősebb bizonyítékokkal támasztotta volna 

alá, akkor Bembát felelősségére vonhatták volna. 

 A röviden indokolt és a különböző jogi kérdésekben szűkszavúan fogalmazó felmentő 

ítéletben található felületes áttekintés alapján az állapítható meg, hogy a felmentő ítéletet 

támogató bírák többsége újra értelmezte a Római Statútum egyes kulcselemeit, amely a 

felmentő ítéletben levont következtetésekhez vezet, és ezek a következtetések a Római 

Statútum és az ICC korábbi esetjogának vitás és újszerű értelmezését eredményezhetik. 

A legnagyobb csalódást az ítélettel kapcsolatban a Római Statútum 28. cikke alapján 

megállapított elöljárói felelőssége megítélése volt, ugyanis szakmai körökben az ICTY 

Čelebići-ügyben50 meghatározott kontúrjai alapján várták a döntést.51 „Eszerint az elöljárói 

felelősség megállapítása a következő három tényező bizonyítására épül: 

(a) létezett egy felettes-beosztott viszony a vádlott, mint felettes és a bűncselekmény 

elkövetője, mint beosztott között, 

(b) a parancsnok tudta vagy kellő gondosság mellett tudhatta volna, hogy a 

bűncselekményre sor kerül/t, 

(c) a parancsnok ennek ellenére elmulasztotta megtenni a szükséges és ésszerű 

intézkedéseket a bűncselekmény megelőzése vagy a bűnelkövető felelősségre vonása 

érdekében.”52 

A Bemba-ügy volt az első a Fellebbviteli Kamara gyakorlatában, amiben a 28. cikk alapján 

mondták ki a verdiktet, ennek dacára az ítélet indokolása – a bírói különvéleményekkel 

együttesen – nagyon rövid, mindössze 30 oldalt tesz ki, és javarész a felek érveit ismerteti. 

Mint ahogyan már fentebb is utaltam rá, a Római Statútum 28. cikk ((b) pont (iii) alpontja 

értelmében az elöljáró köteles arra, hogy minden szükséges és indokolt intézkedést megtegyen. 

Azonban a „minden szükséges és indokolt intézkedés” jelentésének kibontása szintén 

megosztotta az eljáró bírákat.53 Az indokolásban vitatott volt annak a megállapítása, hogy 

milyen intézkedések álltak a parancsnok rendelkezésére abban az időben és körülmények 

között.54 Továbbá, a felmentő ítélethez csatolt bírói különvélemények kifogásolták a szelektív 

és kiszámíthatatlan értékelési standardot, mely de novo felülvizsgálatot eredményezett. Ez 

alapján a Fellebbviteli Kamara sokkal szélesebb körben értékelte a Tárgyalási Kamara által 

prezentált bizonyítékok körét, mint az ad hoc bíróságok fellebbviteli kamarája.55 A felmentő 

ítéletet támogató bírák56 szerint a Tárgyalási Kamara hibája az, hogy a Bemba indítékát úgy 

                                                           
49 Lásd Appeal’s Judgement in the Case of Prosecutor v. Zlatko, IT-95-14/1-A 24 March 2000, para. 63. 
50 E jogi standardot a Fellebbviteli Kamara fenntartotta. Lásd Prosecutor v Mucić et al., no. IT-95-14-T, Trial 

Judgement, 16 November 1998, para. 346. Prosecutor v Mucić et al., no. IT-96-21-A, Appeal Judgement, 20 

February 2001. para. 189-198, 225, 226, 238-239, 256, 263. 
51 SADAT i.m. (42.lj.). 
52 KIRS Eszter: „Az elöljárói felelősség ICTY joggyakorlatában” Miskolci Jogi Szemle 2017/2. 62. 
53SADAT i.m.(42.lj.). 
54 A Bemba-ügyben hozott felmentő ítélet, para.168. 
55 SADAT i.m. (42.lj.). 
56 Chile Eboe-Osuji, Howard Morrison, Christine Van den Wyngaert bírák 

http://www.icty.org/x/cases/mucic/tjug/en/981116_judg_en.pdf
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tekinti, hogy annak anyagi hatása van mindenre, amit a szükséges és indokolt intézkedések 

körében találtak, mert ez áthatol Bemba intézkedéseinek a Tárgyalási Kamara által tett 

értékelésén. 57 

Kulcskérdésnek számít az ítélet indokolásában Bemba „távoli” parancsnoki (remote 

commander) státuszban történő értékelése is.58 A felmentő ítélettel egyetértő bírák párhuzamos 

indokolása szerint a terhelt bizonyos korlátokba ütközött a Közép-afrikai Köztársaságban 

elkövetett bűncselekmények felderítése, nyomozása és az elkövetők felelősségre vonása 

során.59 Ez alatt a különös megállapítás alatt az érthető, hogy Bemba a bűncselekmények 

helyszínétől való távolléte miatt nem tudta elejét venni a történteknek. Azonban ezt a 

Fellebbviteli Kamara nem támasztja alá. Egyetértve Leila N. Sadat nézetével, a katonai vezető 

és fegyveres csoportjai eltérő országban tartózkodása esetén, a parancsnoktól elvárható lehetne 

egy magasabb fokú gondosság és felügyeletet gyakorlása katonai erői felett – különös 

tekintettel a modern kor technikai vívmányaira. Erre megoldásként szolgálhat a katonai vezető 

és fegyveres csoportjai közötti közvetlen összeköttetés, például műholdas telefon vagy más 

modern kommunikációs eszköz útján.60 

Azonban meglátásom szerint, a felmentő ítéletet támogató bírák azt az általános nézetet 

tartották szem előtt, amit Kirs Eszter nagyon találóan az alábbiak szerint fogalmaz meg: „Bár 

a megtorlásra irányuló cél, mely a nemzetközi bűncselekmények kiötlőire, elrendelőire és 

tervezőire, az ezért felelős politikai és katonai vezetőkre irányul, legitim, a koncepció komoly 

aggályokat ébreszt a jogszerűség és az egyéni bűnösség alapelve szempontjából.”61 

 

 

3. Záró gondolatok 

 

A fentebb leírtak alapján talán sikerült közelebb kerülni a speciális elöljárói felelősség 

koncepciójához az ICC a meglehetősen friss és sokat vitatott Bemba-ügynek a részletes 

elemzésén keresztül. 

Az esetben hozott első és másodfokú ítéletből számos következtetés vonható le az ICC 

joggyakorlatából. Az ügyben hozott fellebbviteli döntés hatalmas csalódást váltott ki a szakma 

képviselői körében. Ugyanis első fokon a Római Statútum 28. cikk szerint, a ténylegesen eljáró 

katonai parancsnoki felelősség alapján háborús és emberiesség elleni bűncselekmények 

elkövetéséért elítélt terheltet másodfokon felmentette az ügyben eljáró öt tagú bírói tanács. A 

felmentő ítélet megosztotta a bírákat, amely legjobban a döntést helyeslő párhuzamos 

indokolásban és a verdiktet elutasító különvéleményekben érhető tetten. A másodfokú ítélet 

indokolása olyan rendelkezéseket tartalmaz, amely a jövőben jelentősen megnehezítené a bírák 

dolgát. Elsősorban a ténybeli alapok tágítása, mely lehetővé tenné a fellebbvitel számára, hogy 

szélesebb körben értelmezze az elsőfokú döntés során felvett bizonyítékokat, ezzel akár 

megszüntetve az elsőfokú bíróság hitelességét is. 

Másodsorban a legnagyobb visszhangot kiváltó 28. cikk alapján megállapított elöljárói 

felelősség indokolása meglehetősen rövid és kimunkálatlan, annak ellenére, hogy ez a 

rendelkezés adta volna Bemba felelősségre vonásának alapját. 

                                                           
57 JACKSON, Miles: Commanders’ Motivation in Bemba https://www.ejiltalk.org/commanders-motivations-in-

bemba/ (2018.10.30.). 
58 SADAT i.m. (42.lj.). 
59 Bemba-ügyben hozott felmentő ítélet, para. 191. 
60 SADAT i.m. (42.lj.) 
61 KIRS Eszter: „AZ ICTY által megalkotott bűnszervezeti felelősségi koncepció élete és remélt halála” Állam- és 

Jogtudomány 2018/1. 57. 

https://www.ejiltalk.org/commanders-motivations-in-bemba/
https://www.ejiltalk.org/commanders-motivations-in-bemba/
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Harmadsorban pedig a felmentő ítélet indokolása különösen értelmezte a fizikai távolságot 

a katonai elöljáró és fegyveres erői között, ebből adódóan „távoli” parancsnokként értékelte a 

Fellebbviteli Kamara Bemba státuszát. Ez a kifejezés azt rejti maga mögött, hogy a terhelt azért 

mentesült a felelősségre vonás alól, mert más állam területén tartózkodott, mint csapatai. Az 

ügyre kivetítve Bemba a Kongói Demokratikus Köztársaságban, míg katonai erői a Közép-

afrikai Köztársaságban állomásoztak. Ez a rendelkezés azt a veszélyt rejti magában, hogy a 

későbbiekben más terhelt is hivatkozhat arra, hogy messze volt vagy nem volt ott a csapataival, 

és ezáltal nem tudhatott a bűncselekmények elkövetéséről. Ez egyenesen azt is vonhatja maga 

után, hogy így senkit sem lehetne elítélni e körben. 

A Bemba-ügyben keletkezett felmentő ítélet nem megfelelően kimunkált. Az általánosan 

megállapítható hogy a nemzetközi büntetőbíróságok joggyakorlatában keletkezett döntések 

nem bírnak jogforrási erővel, azonban segítenek a normák értelmezésében. A fellebbviteli 

kamarák általában visszautalnak saját és más bíróságok – például az ICTY – fellebbviteli 

joggyakorlatára. A Bemba-ügyben ez nem mondható el, mivel az eljáró Fellebbviteli Kamara 

tiszta lapot kezdett. Következésképpen az állapítható meg, hogy a Bemba-ügyben hozott ítélet 

alapján a jövőben nem lehetséges egységes joggyakorlat kialakítása. 

Azonban megoldásként az hozható fel, hogy az ICC fellebbviteli kamaráinak szorosabban 

kellene tartaniuk magukat a már kialakított joggyakorlatukhoz. E nélkül széthúzás és a 

következetesség hiánya figyelhető meg a jogfejlesztő tevékenység során, következetes bírói 

gyakorlat folytatása nélkül pedig nem tudja megerősíteni az ICC saját szerepét a nemzetközi 

közösség színpadán. 


