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(2) preambulumbekezdés

A büntetőügyekben folytatott hagyományos igazságügyi együttműködés különböző 
nemzetközi eszközökön alapul, amelyeket alapvetően a „kérelem elve” jellemez, ami a 
következőt jelenti: egy szuverén állam kérelmet nyújt be egy másik szuverén államhoz, amely 
ezt követően eldönti, hogy teljesítenie kell-e ezt a kérelmet.  A gyakorlatban azonban ez a 
hagyományos rendszer hiányosságokat mutatott, lassúnak és túl bonyolultnak bizonyult, és 
megnehezítette az igazságszolgáltatás megfelelő a törvényes határidőn belüli hatékony 
megvalósulását. Ezért az Európai Tanács 1999 októberében, Tamperében megtartott ülésén 
arra a következtetésre jutott, hogy a kölcsönös elismerés elvének az Unión belül megvalósuló 
polgárjogi és büntetőjogi igazságügyi együttműködés sarokkövévé kell válnia. Az 
automatikus kölcsönös elismerés ugyanakkor, szabályként csak a lényegében harmonizált jogi 
területeken alkalmazható, az Európai Unióban pedig számos esetben – mint például az ügyész 
szerepét, a bizonyítékok elfogadhatóságát és a kizárásra vonatkozó szabályt illetően (amely 
utóbbi a teljes kizárástól az egyes tagállamokban alkalmazott minimalista megközelítésig 
terjed) – ez nem így van. A kölcsönös elismerés átfogó alkalmazása egyes tagállamokban 
komoly jogi és alkotmányos problémákat vethetne fel. A német delegáció erre egy különleges 
dokumentumban kifejezetten mutatott rá a Tanácsban, amelyben kifejti az ügyész korlátozott 
szerepét Németországban, ahol egyes intézkedésekhez – alkotmányos követelményként –
bírósági határozat szükséges. Ugyanez érvényes a kizárás elvére, olyan esetekben, 
amelyekben a tagállamoknak figyelembe kell venniük alkotmányos követelményeiket és az 
Emberi Jogok Európai Bíróságának joggyakorlatát (a bizonyítékok meg sem jelenhetnek az 
eljárásban ha megszerzésükhöz kínzást alkalmaztak, nem tekinthetők, bizonyítéknak, azonban 
az eljárásban figyelembe vehetőek, ha embertelen vagy megalázó bánásmód révén jutottak 
hozzájuk – lásd a Gäffen vs. Németország esetet. Ezek a feltételek más országokra, köztük 
Portugáliára is érvényesek. Ugyanakkor, a kölcsönös elismerés elvének automatikus 
alkalmazása esetén, az európai elfogatóparanccsal kapcsolatos tapasztalatok is alapvető 
problémákra mutattak rá. Egyes tagállamok, köztük Írország és az Egyesült Királyság, az 
emberi jogokra alapozott egyedi megtagadási indokot vezettek be, Írország Legfelsőbb 
Bírósága pedig, a MJELR vs. Rettinger ügyben rámutatott, hogy az emberi jogok európai 
egyezménye értelmében a kölcsönös elismerés elvének alkalmazása nem menti fel a 
tagállamokat kötelezettségeik alól. Ez vonatkozik például a kínzásra és az embertelen vagy 
megalázó bánásmódra – és ennek megfelelően az ilyen bánásmódból származó 
bizonyítékokra. Mindezek alapján és mindent mérlegelve a preambulumbekezdés fenti 
szövegét javasoljuk.

2b preambulumbekezdés

A különféle bűnügyek meghatározásával kapcsolatban tiszteletben kell tartani az egyes 
országok között még fennálló különbségeket, valamint el kell kerülni, hogy egy tagállam 
ENYH-hoz folyamodjon, amennyiben tisztában van vele, hogy a végrehajtó országban az azt 
indokoló cselekmények nem minősülnek bűncselekménynek, ezért nem is büntethetők. Ezzel 
kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy a kölcsönös elismeréssel összefüggő létező jogi aktusok 
(európai elfogatóparancs, európai bizonyításfelvételi parancs stb.) eltörölték a kettős 
büntethetőség ellenőrzését, és létrehoztak egy 32 bűncselekményt/jogsértést magában foglaló 
kategóriát abból a megfontolásból, hogy e sérelmeket oly módon harmonizálták, amely 
lehetővé teszi a kettős büntethetőség eltörlését. A gyakorlat azonban nem ezt mutatja. A 
„nemi erőszak” fogalmán belül például a svéd meghatározás („helpless state”) annyira sajátos, 
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hogy nem felel meg a többi tagállam meghatározásainak. Meg kívántuk világítani továbbá, 
hogy az adókkal, vámokkal és árfolyamokkal kapcsolatos jogsértésekkel összefüggő eljárások 
nem tartoznak e kategóriába.

(10a) preambulumbekezdés

A szöveg kiegészült egy gondolattal, amely hangsúlyozza, hogy az arányosság az emberi 
jogok európai egyezményének 8. cikke értelmében több tagállamban alkotmányos 
követelmény. A végrehajtó hatóságnak, e követelmények bármilyen nyilvánvaló megsértése 
esetén lehetőséget kell kapnia, hogy az emberi jogok vagy az alkotmányos alapelvek 
megsértésére hivatkozva megtagadja az intézkedéseket. Az arányosság elve alapján az EU-
nak csak a céljai eléréséhez szükséges intézkedéseket kell megtennie. Ez azt jelenti, hogy az 
intézkedés mértékének összhangban kell állnia a kitűzött céllal, vagyis, ha az Európai 
Uniónak több azonos hatékonyságú intézkedési mód áll rendelkezésére, azt kell választania, 
amely a tagállamok és a magánszemélyek számára a legnagyobb szabadságot biztosítja. 
Ismételten említésre kerül továbbá, az úgynevezett nemzeti alkotmányos alapelvek 
tiszteletben tartása. 

(10b) preambulumbekezdés

Nagyon fontos annak szavatolása, hogy az ENYH az illetékes hatóságokhoz kerüljön: meg 
kell előzni annak a kockázatát, hogy illetéktelen hatóságok vegyenek részt a személyes adatok 
cseréjében. Példaként az EUROJUST kerül említésre, mivel ezt a szervezetet kifejezetten 
azért hozták létre az Európai Unióban, hogy ösztönözze és javítsa az illetékes hatóságok 
között a nyomozások és büntetőeljárások terén folytatott együttműködést. Ez biztosítja az 
átadott információk bizalmasságát, az érintett személyek alapvető jogainak védelmére, 
továbbá garantálja az illetékes hatóságok közötti információcsere kölcsönösségét. Az illetékes 
igazságügyi hatóságoknak arra is lehetőségük van, hogy az információknak a végrehajtó 
hatósághoz történő bizalmas és biztonságos továbbításához egyéb csatornákat használjanak.

(11) preambulumbekezdés

Ez a preambulumbekezdés, amelynek lényegét a 8. cikk fejti ki, a kölcsönös bizalom 
légkörében folytatott együttműködésre biztatja az igazságügyi hatóságokat, továbbá olyan 
mechanizmusokat ösztönöz, amelyek nemcsak megkönnyítik a hatóságok közötti 
együttműködést, hanem az egyéni jogok jogi védelmét is fokozzák. Annak kapcsán, hogy a 
kibocsátó állam illetékes hatósága az ENYH végrehajtása során jelen lehet a végrehajtó 
államban, hogy támogatást nyújtson a végrehajtó hatóságnak, a szöveg megjegyzi, hogy e 
jelenlét döntő lehet azon esetekben, amikor az intézkedés végrehajtása során biztosítani kell 
például a bizonyítékok elfogadhatóságát, vagy kiegészítő ENYH-k kibocsátása válik 
szükségessé.. Mindez nem zárja ki, hogy a jelenlét elutasítható, feltéve ha ellentétes a 
végrehajtó állam alapvető jogelveivel. A kibocsátó állam hatósága kizárólag azzal a céllal 
lehet jelen a végrehajtó állam területén, hogy a végrehajtó állam hatóságainak támogatást 
nyújtson.

(13a) preambulumbekezdés
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A tisztességes eljáráshoz való jog védelme érdekében biztosítani kell az 
igazságszolgáltatáshoz való tényleges hozzáférést. Egy Európai Nyomozási Határozat 
jóváhagyásához és végrehajtásához meghatározott garanciákra van szükség, amelyek 
biztosítják valamennyi érdekelt jogainak hatékony védelmét. A büntetőeljárás során a 
védelmet szolgáló minimumszabályok magukban foglalják többek között az ártatlanság 
vélelmét, az önvádra kötelezés tilalmát, a vádra vonatkozó tájékoztatáshoz való jogot, a jogi 
képviselethez való jogot és az ingyenes tolmácsolás igénybe vételére vonatkozó jogot (az 
Alapjogi Charta 48. cikke és az emberi jogok európai egyezménye 6. cikkének (2) és (3) 
bekezdése). Ez a szabály az Európai Nyomozási Határozattal összefüggésben különös 
jelentőséggel bír, mivel az e jogot sértő módon megszerzett vallomásokat nem lehet 
felhasználni a vádlottak ellen. 

1. cikk

Ez a cikk meghatározza az ENYH fogalmát, és tisztázza, hogy ennek célja elsősorban egy 
konkrét nyomozási cselekmény végrehajtása. A (2) bekezdés a kölcsönös elismerés elvét az 
Európai Unió egyik jellemző alapelveként határozza meg (az EUMSZ 82. cikke). Ez az elv a 
Tanács 1999. évi tamperei ülése óta számít a polgári és büntetőügyekben folytatott 
igazságügyi együttműködés kulcsfontosságú elemének. A kölcsönös elismerés elvét – amely a 
nagyobb biztonságon, szabadságon és felelősségen alapuló térség és kultúra szolgálatában áll 
– az európai építkezés átfogó alapelvének tekintik. Általánosságban elmondható, hogy míg a 
hagyományos kölcsönös jogsegélyt továbbra is a nemzeti szuverenitás elve jellemzi, a 
kölcsönös elismerés elve az egyenlőség és a bizalom fogalmán nyugszik. Ez az elv, a 
megtagadás indokainak korlátozására és a határidők kitűzésére vonatkozó igazságügyi 
eljárással kapcsolatos kitételeknek köszönhetően megnövekedett értéket képvisel. Hiszen a 
kölcsönös jogsegély rendszerben, a kérelmekkel kapcsolatos igazságügyi eljárásokat elvben 
csak a központi hatóságok hajtják végre. Ez az évek során csökkent ugyan az Európai 
Unióban, továbbra is lehetővé teszi azonban a kormányzati szűrést. A kölcsönös elismerés 
elve ezzel szemben a teljes körű igazságügyi eljárások lefolytatását foglalja magában. 
Közvetlen kapcsolatot biztosít az igazságügyi hatóságok között, tiszteletben tartva a 
hatalommegosztás elvét, és nem teszi lehetővé a végrehajtó hatalom bárminemű 
beavatkozását, amelynek következtében a tagállamok közötti kölcsönös bizalom az eljárások 
egyszerűsödését és felgyorsulását eredményezi. Ami a megtagadás indokainak korlátozását 
illeti, a kölcsönös jogsegély fő gyengesége, hogy számos indokot fogad el a megtagadáshoz. 
Ezek az indokok bizalmatlanságot szülnek – ami megnehezítheti vagy akár meg is 
akadályozhatja az együttműködést –, továbbá széles mozgásteret hagynak a mérlegelésnek. A 
kölcsönös elismerés rendszerében kötelező végrehajtani a külföldi határozatot, kivéve, ha a 
megtagadás lehetséges indokainak egyikére hivatkoznak, amelyeket az együttműködés 
megtagadásának objektív okaira korlátozódó, kimerítő felsorolás tartalmaz. Elvben kizárt 
mindenfajta mérlegelhető indok. Ami a határidőket illeti, a kölcsönös jogsegély rendszere
általában kötelező határidőket állapít meg (az 1959. évi kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló 
európai egyezmény 6. cikk (2) bekezdése). A kölcsönös elismerés rendszere ezzel szemben, 
egyértelműen kijelölt határidőket köt ki és állapít meg. A határidők kikötésére azért van 
szükség, mert megkönnyíti és felgyorsítja az igazságügyi együttműködést. A kölcsönös 
elismerés elve azt jelenti, hogy határozatot végrehajtó tagállam megbízik az azt kihirdető 
tagállam döntésében, amelyiknek pedig meg kell bíznia az ítélet végrehajtására a másik 
tagállam által alkalmazott módszerben. Mindamellett e javaslat fenntart egy lényeges és 
indokolt mérlegelési jogkört, amelynek célja, hogy biztosítsa az államok közötti jogi és 
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alkotmányos különbségek tiszteletben tartását. A (3) bekezdés, az Európai Unió Alapjogi 
Ügynöksége által javasoltakkal összhangban, ismételten hangsúlyozza az alapvető jogok és az 
alapvető jogelvek betartásának fontosságát. Az egyének jogainak – a gyanúsítottakkal 
szembeni bánásmód, a vonatkozó védelmi jogok stb. – védelme nem szenvedhet csorbát a 
kölcsönösség elvének alkalmazása miatt. Éppen ellenkezőleg, ezen elvnek a védelmet az 
egész eljárás során erősítenie kell. E téren lesznek olyan esetek, amelyekben a kölcsönös 
elismerés elvének alkalmazását megkönnyítő, minimális közös rendelkezéscsomagra lehet 
majd szükség. Ez a helyzet áll fenn a vádlott védelmének kérdésében, a védekezéshez való 
jog és a sértett védelme terén, valamint a meghallgatásra adott lehetőség esetében – szem előtt 
tartva alapvető szabadságjogok tiszteletben tartását. A büntetőeljárás hozzájárul a büntetőjog 
megelőzési hatékonyságának általános javításához. A jogbiztonság elve szerint, egy állam 
szankcionálási jogköre gyakorlása során – amellett, hogy az anyagi feltételekhez kötődik –
biztosítani kell az eljárások alaki követelményeit, amelyek a későbbi bírói döntésig az 
alapvető jogokat védelmezik (nulla poena sine processu iditio). A büntetőeljárást az 
igazságszolgáltatás megvalósulása zárja le, amely magától értetődően az igazság törvényes
eljárás során, illetve a személyek alapvető jogainak védelme mellett történő feltárását tételezi 
fel.

2. cikk

A 2. cikk a javaslatban használt több fogalom meghatározását tartalmazza.

Bekerült a „kibocsátó állam” és a „végrehajtó állam” fogalma, mivel az irányelv ezeket 
gyakran használja, és megkülönbözteti ezeket a „kibocsátó hatóság” és a „végrehajtó hatóság” 
fogalmaitól. Megváltozott a „kibocsátó hatóság” meghatározása, mivel ide tartózhatnak nem 
igazságügyi – így például rendőri – hatóságok. Igazságügyi hatóságként határozhatók meg 
azok a hatóságok, amelyek bírósági hatáskört gyakorolnak, azaz azon hatóságok, amelyek 
törvényben meghatározott eljárás szerint „bírósági határozatnak” minősülő kötelező erejű 
határozatokat bocsátanak ki. „Végrehajtó hatóság”: ugyancsak a tagállamok dönthetnek arról, 
hogy melyik hatóságot jelölik ki végrehajtó hatóságnak. Nem rendelkeznek azonban korlátlan 
mozgástérrel, hiszen a végrehajtó hatóságnak olyan hatóságnak kell lennie, amelynek 
hatásköre hasonló, nemzeti szintű ügyben kiterjed az ENYP-ben említett nyomozási 
cselekmény végrehajtására. Ha az ENYP-t az A tagállam egy meghatározott településén 
végrehajtandó házkutatás céljából adták ki, a végrehajtó hatóságnak olyan hatóságnak kell 
lennie, amelynek hatásköre hasonló tagállami ügyben kiterjedne arra, hogy az érintett 
településen házkutatásról döntsön.


