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Tisztelt Kollégák!

Az európai védelmi határozatra irányuló javaslat tizenkét uniós tagállam1 irányelvre irányuló 
közös kezdeményezésén alapul, amelyet 2010 januárjában nyújtottak be2. Az irányelv célja a 
bűncselekmények, különösen az áldozat életének, testi és lelki épségének, nemi 
sérthetetlenségének, vagy személyes szabadságának veszélyeztetésére alkalmas 
bűncselekmények – az Unió tagállamai között mozgó – áldozatai, illetve lehetséges áldozatai 
számára biztosított védelem elősegítése és erősítése. A végső cél az újabb bűncselekmények 
megelőzése, valamint a korábbi bűncselekmények következményeinek enyhítése.

A irányelv-tervezet javasolt jogalapja az EUMSz. 82. cikke (1) bekezdésének d) pontja, amely 

                                               
1 Az érintett tagállamok: Belgium, Bulgária, Észtország, Spanyolország, Franciaország, Olaszország, 
Magyarország, Lengyelország, Portugália, Románia, Finnország és Svédország.
2 Lásd a 2010. január 22-i PE-CONS 2/10 dokumentumot.
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a büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködésre vonatkozik.

Önök 2010. október 7-i levelükben arra kérték a Jogi Bizottságot, hogy nyilvánítson 
véleményt a javaslat jogalapjával kapcsolatban. Amint látható, hogy a Tanáccsal folytatott 
tárgyalásokra figyelemmel a bizottságaiknak az eljárási szabályzat 51. cikke szerinti együttes 
ülésén tartott eligazító szavazást követően egy módosítást fogadtak el, amely további 
jogalapként bevezeti az EUMSz. 82. cikke (1) bekezdésének a) pontját, amely a bírósági 
ítéletek és határozatok elismerésére vonatkozik.

I. Előzmények

A Lisszaboni Szerződés megszüntette a korábbi pillérrendszert, és most már a rendes 
jogalkotási eljárás keretében kell elfogadni gyakorlatilag minden olyan jogszabályt, amely a 
szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség − így az EUMSz. V. címe 
4. fejezetének a bűnügyi együttműködésről szóló 82. cikke − keretébe tartozik. 

Ezen a területen fennmarad egy, a Bizottság – főszabály szerinti – kizárólagos jogszabály-
alkotási joga alóli, korlátozott kivétel, jelesül az EUMSz. 76. cikke alapján, amely előírja, 
hogy a büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés és a rendőrségi együttműködés 
területén (valamint az azokhoz kapcsolódó igazgatási együttműködés területén) a tagállamok 
egynegyede jogalkotást kezdeményezhet.

A Tanács 2010. január 5-én terjesztette elő az európai áldozatvédelmi határozatról szóló 
irányelvre irányuló első javaslatát1. Az eltelt idő alatt a Tanács ezt több alkalommal 
módosította és átdolgozta. A tanácsi javaslat jogi alapjának tartalma és felépítése jelentős 
részben azokon a válaszokon alapul, amelyeket 2009 októberében húsz uniós tagállam adott 
egy kérdőívre2.

A kezdeményezés célja egy európai védelmi határozat létrehozása az erőszakos cselekmények 
áldozatai számára, amely alapján a valamely tagállamban elfogadott védelmi intézkedéseket 
egy második tagállam bíróságai elismerhetik, kezelhetik és végrehajthatják. Egy ilyen 
rendszer elkerülné azt, hogy a védett személyeknek párhuzamos eljárásokban kelljen részt 
venniük abban a tagállamban, ahová az adott személy (az áldozat) költözik vagy költözött. 

A javaslat indoka az, hogy a bűncselekmények áldozatainak nemcsak a tisztelethez, a nekik 
okozott kárért járó kártérítéshez, valamint az elkövető tisztességes és valamennyi fél jogait 
teljes mértékben biztosító eljárás alapján történő megbüntetéséhez van joguk, hanem a más –
különösen ugyanazon személy által elkövetett – bűncselekmények áldozataivá válással 
szembeni védelemre is jogosultak. 

Következésképpen, megfelelő és annak megelőzésére kialakított mechanizmusokra van 
szükség, hogy ugyanaz az elkövető, ugyanazzal a sértettel szemben bűnismétlést, esetleg egy 
még súlyosabb bűncselekményt kövessen el. Az ilyen bűnismétlés különösen gyakori a nemi 
erőszak esetén, bár előfordul más típusú bűncselekmények – például az emberkereskedelem 
                                               
1 Lásd a 2010. január 5-i 17513/09. sz. dokumentumot.
2 Lásd a 2010. január 6-i 5002/10. sz. dokumentumot
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vagy a kiskorúak szexuális kizsákmányolása – esetén is. 

Valamennyi tagállam rendelkezik az áldozatok életének, testi, szellemi vagy nemi 
sérthetetlenségének és szabadságának védelmét célzó intézkedésekről, de ezek jelenleg csak 
azon állam területén hatályosak, amely elfogadta azokat, és védtelenül hagyják az 
áldozatokat, amikor azok átlépik az országhatárt. A tagállamok által a bűncselekmények 
áldozatainak biztosított védelmet ezért nem szabad az ország területére korlátozni, hanem 
akkor is alkalmazni kell, amikor az áldozat az EU-n belül más országba távozik. 

A rendelkezésre álló számadatok alapján úgy tűnik, hogy kizárólag a nemi bűncselekmények 
esetében több mint 100 000, az EU-ban tartózkodó nőre vonatkoznak különböző, a 
tagállamok által a nemi erőszakra válaszul elfogadott védelmi intézkedések. Ezek a 
számadatok nem veszik figyelembe az emberkereskedelem és más bűncselekmények 
áldozatait. 

Figyelemmel arra, hogy a bűncselekmények elkövetői könnyedén mozognak az Unión belül, 
helyesnek és megfelelőnek tűnik lehetővé tenni a valamely tagállamban elfogadott védelmi 
intézkedés hatályának kiterjesztését úgy, hogy az védje a szabad mozgáshoz való jogát 
gyakorolni kívánó áldozatot. Ilyen intézkedés hiányában az áldozatok azzal a nehéz 
választással kerülnének szembe, hogy az uniós polgárként őket megillető szabad mozgáshoz 
való jogukról, vagy pedig a védelemhez való jogukról mondjanak-e le.  Ez elfogadhatatlan. 

A Parlament több alkalommal felszólította a tagállamokat, hogy vizsgálják felül a jogi 
eljárások lefolytatását, és tegyenek lépéseket a nők számára a jogi védelem megszerzését 
megakadályozó akadályok felszámolása érdekében1.

Rá kell mutatni arra is, hogy az uniós jogalkotó nem volt tétlen az áldozatvédelem terén. Az 
áldozatok eljárási jogainak kérdésével foglalkozik a büntetőeljárásban a sértett jogállásáról 
szóló 2001/220/IB kerethatározat2, valamint a bűncselekmények áldozatainak kárenyhítéséről 
szóló 2004/80/EK tanácsi irányelv3.

Az áldozatvédelem az Európai Unió egyik legfontosabb célkitűzése a szabadságon, a 
biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térségben, a szabadság, a biztonság és a jog 
Európai Unión belüli érvényesülésének erősítéséről szóló stockholmi programnak az Európai 
Tanács 2009. december 10−11-i ülésén jóváhagyott szövege pedig rögzíti, hogy a 
bűncselekmények áldozatainak és a veszélyben lévő tanúknak az egész Unióban hatályos 
különleges védelmi intézkedésekben kell részesülniük.

2010. február 17-én a Tanács Jogi Szolgálata a Tanács kérésére véleményt4 adott, amelyben 
arra a következtetésre jut, hogy az EUMSz. 82. cikke (1) bekezdésének d) pontját lehet az 
irányelv-tervezet jogalapjaként használni, azonban – tekintettel arra, hogy a kezdeményezés 
esetében a bírósági határozatok elismerésének eszközéről van szó – helyénvaló lenne 
                                               
1 Lásd a nőkkel szembeni erőszak elleni zéró toleranciát hirdető, az Európai Unióra kiterjedő kampány 
szükségességéről szóló, 1997. szeptember 16-i parlamenti állásfoglalást (HL C 304., 1997.10.6., 55. o.). Lásd 
még a nőkre irányuló erőszak elleni küzdelem jelenlegi helyzetéről és a további intézkedésekről szóló, 2006. 
február 2-i parlamenti állásfoglalást (HL C 288. E, 2006.11.25., 66. o.).
2 HL L 82., 2001.3.22., 1. o.
3 HL L 261., 2004.8.6., 15. o.
4 Lásd a 2010. február 17-i 6516/10. sz. tanácsi dokumentumot.
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hivatkozni az EUMSz. 82. cikke (1) bekezdésének a) pontjára is. 

II. Az illetékes bizottságok álláspontja

A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi 
Bizottság fent említett, 2010. szeptember 29-i együttes ülésén számos módosítást fogadtak el 
a javasolt irányelvvel kapcsolatban az első olvasatban történő kompromisszum elérése 
céljából az előadónak a Tanáccsal folytatandó tárgyalásokra szóló megbízását megállapító 
eligazító szavazást követően.

A szóban forgó módosítások közül az 1. módosítás további jogalapként beillesztené az 
EUMSz. − bírósági ítéletek és határozatok valamennyi formájának kölcsönös elismerésével − 
kapcsolatos 82. cikke (1) bekezdésének a) pontját. Ez egyértelműen a büntetőügyekben hozott 
bírósági ítéletekre és határozatokra utal.

Más módosításokat (18. és 84. módosítás) is elfogadtak ugyanakkor, amelyek kifejezetten 
rögzítik, hogy a javasolt irányelv a polgári ügyekben a kölcsönös elismerésről szóló, már 
létező jogi aktusok alkalmazását nem érinti, azokat nem módosítja és nem váltja fel.

A 2010. május 20-i jelentéstervezethez fűzött indokolásban az előadók rögzítik, hogy 
„nagyjából egyetértenek a Tanács javaslatával”, hangsúlyozzák azonban, hogy a 
kezdeményezés hatálya szándékosan tág, és hogy az európai védelmi határozatnak „minden 
bűncselekmény sértettjére – például az emberkereskedelem, a női nemi szervek 
megcsonkítása, kényszerházasságok, becsületbeli gyilkosságok, vérfertőzés, nemi indíttatású 
erőszak sértettjeire, a tanúkra, a terrorizmus és a szervezett bűnözés sértettjeire, életkoruktól 
és nemükől függetlenül – alkalmazhatónak kell lennie, amennyiben az elkövető személye 
azonosított”. Rögzítik továbbá, hogy a javasolt módosítások célja a javasolt szöveg javítása a 
„folyamatos jogi védelem” biztosítása és „az európai védelmi határozat elismerésének 
megtagadására vagy visszautasítására” szolgáló indokok korlátozása révén. 

III. A javasolt jogalap

A javasolt irányelv tekintetében előterjesztett jogalap az EUMSz. 82. cikke (1) bekezdésének 
d) pontja. Az illetékes bizottságok javasolják a jogalap ugyanezen bekezdés a) pontjával 
történő kiegészítését.

Az EUMSz. 82. cikke1

(az EUSz. korábbi 31. cikke)

1. Az Unióban a büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés a 
büntetőügyekben hozott bírósági ítéletek és határozatok kölcsönös 
elismerésének elvén alapul, és magában foglalja a tagállamok törvényi, 
rendeleti és közigazgatási rendelkezéseinek közelítését a (2) bekezdésben 
és a 83. cikkben említett területeken.
Az Európai Parlament és a Tanács rendes jogalkotási eljárás keretében intézkedéseket 
állapít meg, amelyek célja:
                                               
1 Utólagos kiemelés.
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a) a bírósági ítéletek és határozatok minden formájának az Unió egészén 
belüli kölcsönös elismerését biztosító szabályok és eljárások 
megállapítása,
b) a tagállamok közötti joghatósági összeütközések megelőzése és 
rendezése,
c) a bírák, ügyészek és az igazságügyi alkalmazottak képzésének 
támogatása,
d) a tagállamok igazságügyi vagy annak megfelelő hatóságai közötti együttműködés
megkönnyítése a büntetőeljárások keretében és a határozatok végrehajtása terén.

2. ...

3. ...

IV. A cél és tartalom elemzése

Amint azt a Bíróság megerősítette1, az intézkedések jogalapja megválasztásának olyan 
objektív tényezőkön kell alapulnia, amelyek alkalmasak bírósági felülvizsgálatra, mint 
például különösen az intézkedés célja és tartalma.

Figyelemmel a megválaszolandó kérdés terjedelmére, azt az európai védelmi határozat 
szándékolt működésének elemzése felől kell megközelíteni.

Mi az európai védelmi határozat?

Az európai védelmi határozat a valamely tagállam által hozott védelmi intézkedéssel 
kapcsolatos bírósági határozat, és célja annak megkönnyítése, hogy egy másik tagállam adott 
esetben saját nemzeti joga alapján védelmi intézkedést hozhasson egy személy életének, lelki 
és testi épségének, szabadságának vagy nemi integritásának védelme érdekében2.

Következésképpen, európai védelmi határozatot csak akkor lehet hozni, amennyiben a 
kibocsátó állam már meghozta a védelmi intézkedést.

A védelmi intézkedés egy tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága által hozott, a 
veszélyeztető személyre a 2. cikk (2) bekezdésében foglalt kötelezettségek és tilalmak közül 
egyet vagy többet kirovó határozat, amennyiben e kötelezettségek és tilalmak megszegése a 
szóban forgó tagállam joga szerint bűncselekménynek minősül vagy az adott tagállamban 
szabadságvesztéssel másképpen büntethető.

A 2. cikk (2) bekezdésében foglalt tilalmak és kötelezettségek a következők: 

a) tilalom arra vonatkozóan, hogy az érintett személy belépjen bizonyos olyan helyekre, 
helységekbe vagy meghatározott területekre, amelyeken a védett személy tartózkodik vagy 
amelyeket látogat;

                                               
1 A C-166/07. sz., Parlament kontra Tanács ügyben 2009. szeptember 3-án hozott ítélet (az EBHT-ben még nem 
tették közzé).
2 Az irányelvjavaslat 1. cikke.
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b) kötelezés arra vonatkozóan, hogy az érintett személy – adott esetben – meghatározott 
időpontokban meghatározott helyen tartózkodjon;

c) a kibocsátó állam területének elhagyásával kapcsolatos korlátozásokat tartalmazó 
kötelezettség;

d) a védett személlyel való érintkezés tilalma; vagy

e) tilalom arra vonatkozóan, hogy az érintett személy egy előre meghatározott távolságnál 
jobban megközelítse a védett személyt.

Az európai védelmi határozat kibocsátása 

Európai védelmi határozat bármikor kiadható, amikor a védett személy úgy dönt, hogy 
elhagyja, vagy elhagyta a kibocsátó államot, és másik tagállamba utazik. Az európai védelmi 
határozat kiadásának feltétele, hogy a kibocsátó államban korábban már védelmi intézkedést 
kellett elfogadni. 

Európai védelmi határozatot kizárólag a kibocsátó állam bírósága vagy más hatáskörrel 
rendelkező hatósága1 adhat ki a védett személy kérelme alapján.  (A védett személy 
benyújthatja a kérelmet a végrehajtó állam hatáskörrel rendelkező hatóságához, e hatóságnak 
azonban továbbítania kell a kérelmet a kibocsátó állam hatáskörrel rendelkező hatóságához.)

Az irányelv értelmében védelmi intézkedést elfogadó hatóságok kötelesek a védett személyt 
az európai védelmi határozat kibocsátásának lehetőségéről tájékoztatni, amennyiben a védett 
személy egy másik tagállamba kíván költözni. Kötelesek továbbá javasolni a védett személy 
számára európai védelmi határozat iránti kérelem benyújtását is az utazás előtt.

Az európai védelmi határozat jogi formája

Formanyomtatvány található a javasolt irányelv mellékletében.  A nyomtatványnak 
tartalmaznia kell a következőkre vonatkozó információkat: a védett személy 
személyazonossága és állampolgársága2; azon technológiai eszközök használata, amelyeket a 
védett személy rendelkezésére bocsátottak; a kibocsátó ország hatáskörrel rendelkező 
hatóságának adatai; az európai védelmi határozat elfogadásának alapjául szolgáló védelmi 
intézkedés azonosítása; azon tények és körülmények összefoglalása, amelyek a védelmi 
intézkedés kiszabását eredményezték; a védelmi intézkedésben kirótt kötelezettségek és 
tilalmak, a védelmi intézkedés időtartama és annak egyértelmű feltüntetése, hogy az 
intézkedés megszegése a kibocsátó állam joga szerint bűncselekménynek minősül vagy 
szabadságvesztéssel másképpen büntethető; a veszélyeztető személy azonosítása; bármely 
más körülmények, amelyek befolyásolhatják a veszélyeztetettség értékelését és adott esetben 
annak egyértelmű feltüntetése, hogy a 2008/947/IB tanácsi kerethatározat 2. cikkében 
meghatározott ítéletet vagy a 2009/829/IB tanácsi kerethatározat 4. cikkében meghatározott, 

                                               
1 A 4. cikk alapján a tagállamok kötelesek tájékoztatni a Tanács Főtitkárságát az európai védelmi határozat 
kibocsátására és elismerésére hatáskörrel rendelkező hatóságukról vagy hatóságaikról. A tagállamok nem 
igazságügyi hatóságokat is kijelölhetnek hatáskörrel rendelkező hatóságként, feltéve, hogy e hatóságok az adott 
tagállam nemzeti joga és eljárásrendje szerint hasonló természetű határozatok meghozatalára hatáskörrel 
rendelkeznek.
2 Valamint e személy jogi képviselőjének adatai, amennyiben a védett személy kiskorú vagy cselekvőképtelen.
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felügyeleti intézkedéseket elrendelő határozatot már továbbították egy másik tagállamnak, 
valamint az adott ítélet vagy határozat végrehajtására hatáskörrel rendelkező hatóság 
meghatározása.

A végrehajtó állam köteles elismerni az európai védelmi határozatot?

A 3. cikk a tagállamok kötelezettségévé teszi az irányelvnek megfelelően kiadott európai 
védelmi határozatok elismerését, és meg kell jegyezni, hogy a 3. cikk második bekezdésében 
foglalt rendelkezés értelmében az „irányelv nem módosítja az EUSz. 6. cikkében 
megfogalmazott alapvető jogok és alapvető jogelvek tiszteletben tartásának kötelezettségét.”

A 9. cikk szerint azonban indokolt esetben megtagadhatják az európai védelmi határozat 
elismerését.  A megtagadás lehetséges indokai:

a) az európai védelmi határozat hiányos, vagy a végrehajtó állam hatáskörrel rendelkező 
hatósága által megállapított határidőn túl állították ki;

b) a 2. cikk (2) bekezdésében foglalt követelmények1 nem teljesülnek;

c) a védelem olyan szankció vagy intézkedés végrehajtásából ered, amelyre a végrehajtó 
állam jogszabályai szerint amnesztia vonatkozik, és olyan cselekménnyel kapcsolatos, amely 
jogszabályai szerint az adott állam hatáskörébe tartozik;

d) a veszélyeztető személy a végrehajtó állam joga alapján mentességet élvez, aminek 
következtében nem lehet rá vonatkozóan felügyeleti intézkedéseket hozni.

Mi történik a végrehajtó államban?

A javasolt irányelv 8. cikke alapján a végrehajtó állam hatáskörrel rendelkező hatósága 
köteles 

a) az európai védelmi határozatot elismerni és a nemzeti joga alapján hasonló esetben 
rendelkezésre álló minden intézkedést meghozni a védett személy védelmének biztosítására 
(kivéve, ha úgy határoz, hogy az elismerés megtagadására vonatkozó indokok valamelyikére 
hivatkozik);

b) a veszélyeztető személyt a végrehajtó államban hozott minden intézkedésről tájékoztatni;

c) minden szükséges sürgős és ideiglenes intézkedést megtenni a védett személy folyamatos 
védelmének biztosítására; és

d) azonnal értesíteni a kibocsátó állam hatáskörrel rendelkező hatóságát az európai védelmi 
határozat alapjául szolgáló intézkedés bármilyen megszegéséről (formanyomtatvány 
használatával).

A végrehajtó állam hatáskörrel rendelkező hatósága azonnal értesíti a kibocsátó állam 
hatáskörrel rendelkező hatóságát és a védett személyt az elfogadott intézkedésekről.

                                               
1 Lásd a fentieket.
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Kizárólag a kibocsátó állam hosszabbíthatja meg, vizsgálhatja felül, vonhatja vissza, vagy 
módosíthatja a védelmi intézkedést, adhat ki elfogatóparancsot stb., vagy kezdeményezhet új 
büntetőeljárást a veszélyeztető személy ellen, amit saját joga alapján kell megtennie (10. 
cikk).

Kizárólag a végrehajtó állam vonhatja vissza az európai védelmi határozat elismerését, ha 
bizonyíték van rá, hogy a védett személy véglegesen elhagyta a területét (11. cikk).

A végrehajtó állam hatáskörrel rendelkező hatóságának az irányelv értelmében hozott 
határozataira a végrehajtó állam nemzeti joga az irányadó (13. cikk).

V. Összegzés

Figyelemmel a javasolt európai védelmi határozat fenti elemzésből kitűnő természetére, 
teljességgel helyénvaló a jogalapot képező 82. cikk (1) bekezdésének d) pontját – amelynek 
célja a tagállamok közötti igazságügyi vagy annak megfelelő hatóságai közötti 
együttműködés megkönnyítése a büntetőeljárások keretében és a határozatok végrehajtása 
terén – kiegészíteni a 82. cikk (1) bekezdés a) pontjával, amely a „bírósági ítéletek és 
határozatok minden formájának a kölcsönös elismerését” biztosító szabályokkal és 
eljárásokkal foglalkozik.

Következésképpen úgy véljük, hogy az EUMSz. 82. cikke (1) bekezdésének d) pontja az 
irányelv-tervezet jogalapjaként alkalmazható, azonban – kellő súlyt adva a 
kezdeményezésnek a bírósági határozatok elismerésének eszközeként – megfelelő lenne 
hivatkozni az EUMSz. 82. cikke (1) bekezdésének a) pontjára is.

VI. Ajánlás

A bizottság 2010. október 28-i ülésén megvizsgálta a fenti kérdést.

A Jogi Bizottság 2010. október 28-i ülésén ennek megfelelően egyhangúlag1 úgy határozott, 
hogy az alábbi ajánlásokat teszi: a javasolt irányelvet az EUMSz. 82. cikke (1) bekezdésének 
a) és d) pontja alapján kell elfogadni.

                                               
1 A zárószavazáson az alábbi képviselők voltak jelen: Raffaele Baldassarre (helyettes elnök), Sebastian Valentin 
Bodu (alelnök), Eva Lichtenberger (előadó), Françoise Castex, Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg, Daniel Hannan, Kurt Lechner, Bernhard Rapkay, Diana Wallis, Cecilia Wikström és Tadeusz 
Zwiefka.
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