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Tárgy: Marin Vasilescu román állampolgár által benyújtott 1844/2012. számú 
petíció az európai elfogatóparancsra és a tagállamok közötti átadási 
eljárásokra vonatkozó európai szabályok román és belga hatóságok által 
történő állítólagos megsértéséről 

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtóját 2009-ben Romániában tartóztatták le a belga hatóságok által kiadott 
európai elfogatóparancs alapján, hogy letöltse két év és három hónapos börtönbüntetését. A 
büntetőügyekben folytatott nemzetközi igazságügyi együttműködésről szóló 302/2004. sz. 
törvényben meghatározott specialitás szabálya értelmében a Craiovai Fellebbviteli Bíróság 
úgy határozott, hogy átadja őt a belga hatóságoknak.

A petíció benyújtója úgy véli, hogy a belga hatóságok 2009 és 2012 között többször is 
megsértették a specialitás szabályát, és a román hatóságok megerősítették, hogy a belga 
hatóságok nem nyújtottak be kérelmet a beleegyezés kiterjesztése érdekében. Az előírt 
végrehajtási határidő 15 nappal hosszabb volt. A petíció benyújtója úgy véli, hogy mind a 
belga, mind a román hatóságok megsértették az európai elfogatóparancsról és a tagállamok 
közötti átadási eljárásokról szóló, 2002. június 13-i 2002/584/IB tanácsi kerethatározatot.

A petíció benyújtója továbbá panaszt tesz amiatt, hogy a szabadságvesztés-büntetésre ítélt 
személyek külföldi jogállásáról szóló 2006. május 17-i törvény megkülönböztető, mivel csak 
a belga állampolgárok élhetnek bizonyos különleges intézkedésekkel (például elektronikus 
azonosítással, feltételes szabadlábra helyezés vagy engedélyek alapján történő szabadon 
bocsátás). 
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2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. július 17. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. december 19.

A petíció benyújtójának kijelentéséből úgy tűnik, hogy az európai elfogatóparancs alapján 
Romániából Belgiumba történő átadását követően a belga hatóságok nem tartották tiszteletben 
az európai elfogatóparancsról szóló kerethatározat 27. cikkében meghatározott specialitás 
szabályát.1 A 27. cikke megállapítja, hogy főszabály szerint „az átadott személy ellen az 
átadása előtt elkövetett, az átadásának alapjául szolgáló bűncselekménytől különböző egyéb 
bűncselekmény miatt nem indítható büntetőeljárás, nem ítélhető el, és egyéb módon sem 
fosztható meg szabadságától”. A petíció benyújtója noha kifejezetten nem állította, a jelek 
szerint azt sugallja, hogy az átadása előtt elkövetett, az átadásának alapjául szolgáló 
bűncselekménytől különböző egyéb bűncselekmény miatt Belgiumban büntetőeljárást 
indítottak ellene, elítélték őt vagy egyéb módon fosztották meg szabadságától. A 27. cikkben 
meghatározott specialitás szabálya nem kizárólagos, és számos olyan körülmény fennállhat, 
amelyek között az átadott személy ellen az átadása előtt elkövetett, az átadásának alapjául 
szolgáló bűncselekménytől különböző egyéb bűncselekmény miatt eljárás indítható, a 
személy elítélhető vagy egyéb módon megfosztható szabadságától. Azon eset mellett, amikor 
a tagállamok viszonossági alapon vélelmezett hozzájárulásukat adják egyéb bűncselekmények 
miatti büntetőeljárás indításához, ezek az esetek a következők:

 ha a személy a végleges szabadon bocsátását követő 45 napon belül nem hagyja el 

annak a tagállamnak a területét, amelynek átadták, noha erre lehetősége lett volna, 

vagy elhagyása után visszatér oda;

 ha a bűncselekmény szabadságvesztés-büntetéssel nem büntethető vagy 

szabadságelvonással járó intézkedéssel nem fenyegetett;

 ha a büntetőeljárás eredményeként nem kerül sor személyi szabadságot korlátozó 

intézkedés alkalmazására;

 ha a személyt szabadságelvonással nem járó büntetésnek vagy intézkedésnek, 

különösen pénzbüntetésnek vagy azt helyettesítő intézkedésnek vethetik alá, még 

akkor sem, ha a büntetés vagy intézkedés személyi szabadságának korlátozását 

eredményezheti;

 ha a személy – a 13. cikkel összhangban – beleegyezett átadásába, adott esetben 

egyidejűleg lemondott a specialitás szabályának alkalmazásáról;

 ha a személy átadása után kifejezetten lemondott az átadását megelőző konkrét 

bűncselekményekre vonatkozóan a specialitás szabályához fűződő jogáról. A lemondó 

nyilatkozatot a kibocsátó tagállam illetékes igazságügyi hatóságai előtt kell megtenni, 

                                               
1 Az európai elfogatóparancsról és a tagállamok közötti átadási eljárásokról szóló, 2002. június 13-i 2002/584/IB 
tanácsi kerethatározat.
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és azt az adott állam belső jogának megfelelően kell jegyzőkönyvbe venni. A lemondó 

nyilatkozatot úgy kell megfogalmazni, hogy abból egyértelműen kitűnjön, hogy azt az 

érintett személy önként és az abból adódó következmények teljes tudatában tette. E 

célból a személynek jogában áll védőt igénybe venni;

A petícióból nem derül ki egyértelműen, hogy a fent ismertetett körülmények közül bármelyik 
fennállt-e a petíció benyújtójának esetében.

Amennyiben megállapítást nyer, hogy a belga hatóságok a petíció benyújtója ellen az átadása 
előtt elkövetett, az átadásának alapjául szolgáló bűncselekménytől különböző egyéb 
bűncselekmény miatt büntetőeljárást indítottak, elítélték őt vagy egyéb módon fosztották meg 
szabadságától, valamint a specialitás szabályának egyik kivétele sem vonatkozik rá, a 
Bizottság figyelembe veheti ezt a körülményt – ahogyan azt számos egyedi esetben teszi –
annak érdekében, hogy az beépülhessen az európai elfogatóparancsról szóló kerethatározat 
végrehajtásának és gyakorlatban való működésének – többek között a rendszerszintű 
problémáknak – a nyomon követésébe és értékelésébe. Az uniós intézmények azonban nem 
rendelkeznek hatáskörrel arra, hogy egyedi esetekbe beavatkozzanak, mivel az 
igazságszolgáltatás továbbra is a tagállamok hatáskörébe tartozik. Ennélfogva ilyen esetben a 
nemzeti hatóságok feladata, hogy jogorvoslatot nyújtsanak a petíció benyújtója részére, ezen 
túlmenően pedig javasolni kell a petíció benyújtójának, hogy ügyvéddel konzultáljon annak 
megállapítása céljából, hogy – esetének egyedi körülményei alapján – az európai 
elfogatóparancsról szóló kerethatározatban meghatározott specialitás szabályát valóban 
megsértették-e, és – amennyiben igen – annak érdekében, hogy e jogsértést a nemzeti 
eljárásokkal összhangban az illetékes belga hatóságok tudomására hozzák.

Következtetés

Amennyiben megállapítást nyer, hogy a belga hatóságok a petíció benyújtója ellen az átadása 
előtt elkövetett, az átadásának alapjául szolgáló bűncselekménytől különböző egyéb 
bűncselekmény miatt büntetőeljárást indítottak, elítélték őt vagy egyéb módon fosztották meg 
szabadságától, valamint a specialitás szabályának egyik kivétele sem vonatkozik rá, a 
Bizottság figyelembe veheti ezt a körülményt. Az uniós intézmények azonban nem 
rendelkeznek hatáskörrel arra, hogy egyedi esetekbe beavatkozzanak. A petíció benyújtójának 
ennélfogva az érintett nemzeti bíróságokhoz kell fordulnia.


