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Tárgy: Marius Văduva román állampolgár által az SC Cynegis Engineering SRL 
vállalat nevében benyújtott 1259/2012. számú petíció egy ghánai projekt 
finanszírozásáról és pénzmosás vádjáról 

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtójával és az általa képviselt vállalkozással szemben pénzmosás gyanúja 
miatt nyomozás folyik. A petíció benyújtója olyan cég igazgatója, amely komoly pénzt 
fektetett egy projektbe a terrorizmus finanszírozása tekintetében kockázatos besorolású 
Ghánai Köztársaságban. 2012 áprilisában magánszámláján és a cég folyószámláján nagyobb 
összegeket zároltak. A petíció benyújtója erre jogi fellebbezést nyújtott be, azonban eddig 
semmiféle választ nem kapott. A petíció benyújtója felkérte a jogorvoslati szervet arra, hogy 
terjessze a kérdést az Európai Bíróság elé annak megállapítására, hogy a közösségi jogszabály 
és a nemzeti jogszabály összeegyeztethető-e, azonban e kérelmet elutasították. A petíció 
benyújtója úgy véli, hogy az illetékes hatóságok által hozott határozatok elleni, bíróság előtti 
fellebbezés lehetőségének hiánya sérti a belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról szóló 
2007/64/EK irányelvet.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. január 28. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. augusztus 28.

„A petíció benyújtójával és az általa képviselt vállalkozással szemben pénzmosás gyanúja 
miatt nyomozás folyik. A petíció benyújtója olyan cég igazgatója, amely komoly pénzt 
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fektetett egy projektbe a terrorizmus finanszírozása tekintetében kockázatos besorolású 
Ghánai Köztársaságban. 2012 áprilisában magánszámláján és a cég folyószámláján nagyobb 
összegek zárolását rendelte el az államügyész. A petíció benyújtója panaszt tett az 
intézkedések miatt az elkobzások ügyében illetékes ügyésznél, a nemzeti jog előírásaival 
összhangban. 

Panaszát elutasították. Az elutasítás miatt a petíció benyújtója szintén panaszt tett a bíróságon, 
először a helyi, majd a Bukaresti Törvényszéken, de panaszát mindkét szinten elutasították 
annak elfogadhatatlansága miatt, azzal az indoklással, hogy a vonatkozó, nemzeti eljárásjogi 
törvény 168. cikke vagy az ügyész előtti panaszra vonatkozó eljárásról vagy a törvényszék 
előtti panaszeljárásról rendelkezik, de egyszerre a kettő nem lehetséges. A petíció benyújtója 
e határozatok ellen szintén panasszal élt a Bukaresti Fellebbviteli Bíróságon, amely 
elutasította a fellebbezést, az első fokon hozott határozat jogszerűségére hivatkozva.

A Fellebbviteli Bíróság elutasította továbbá azt a kérését is, hogy utalják ügyét az Európai 
Bírósághoz a közösségi jog értelmezésére vonatkozó előzetes döntés meghozatala céljából. A 
petíció benyújtója úgy véli, hogy az illetékes hatóságok által hozott határozatok elleni, bíróság 
előtti további fellebbezési lehetőségek hiánya sérti az európai jogot, az alapvető jogokat és a 
másodlagos jogot alkotó jogszabályokat, köztük a belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról 
szóló 2007/64/EK irányelvet.

A Bizottság észrevételei 

A belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról szóló, 2007. november 13-i 2007/64/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv, amelyet minden tagállam átültetett, megerősíti a fogyasztókat 
az Európai Unión belüli pénzforgalmi szolgáltatásokkal kapcsolatban megillető jogokat. 

Mivel a vizsgált ügy nem a petíció benyújtója és pénzforgalmi szolgáltatója közötti 
kapcsolatot érinti, az említett jogszabály nem tűnik relevánsnak. Az ügy továbbá nem a 
pénzmosásra vonatkozó uniós jogszabályokkal, hanem sokkal inkább a büntetőügyekre 
alkalmazandó nemzeti eljárási joggal kapcsolatos kérdéseket vet fel. A pénzügyi 
rendszereknek a pénzmosás, valamint a terrorizmus finanszírozása céljára való 
felhasználásának megelőzéséről szóló 2005/60/EK irányelv előírja bizonyos szereplőknek, 
hogy hozzanak intézkedéseket a pénzmosásnak és a terrorizmus finanszírozásának 
megakadályozására. Hatálya azonban nem terjed ki a pénzmosás gyanújával folytatott 
bűnügyi nyomozásokra vagy bírósági eljárásokra.  

Ami a petíció büntetőeljárási vonatkozásait illeti, az Európai Unióról szóló szerződés és az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés értelmében az Európai Bizottság nem rendelkezik 
hatáskörrel arra, hogy beavatkozzon az egyes tagállamok igazságszolgáltatási rendszereinek 
napi ügyvitelébe, mivel az egyedi esetek a tagállami hatóságok kizárólagos hatáskörébe 
tartoznak.

Mindemellett Románia aláírta az Emberi Jogok Európai Egyezményét, amely kötelezi az 
abban foglalt alapvető jogok tiszteletben tartására. A petíció benyújtója fordulhat az Emberi 
Jogok Európai Bíróságához, amennyiben az őt megillető jogok sérültek. Az Emberi Jogok 
Európai Bíróságához benyújtott fellebbezés akkor minősül elfogadhatónak, ha a nemzeti 
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jogorvoslati lehetőségeket előzőleg kimerítették, és a fellebbezést a nemzeti bíróságon 
született végleges határozat meghozatalától számított hat hónapon belül nyújtják be.

Következtetés

A Bizottság a petíció benyújtója nevében nem járhat el, mivel az ügy hatáskörein kívül esik.”


