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Tárgy: Bozo Jakeljić német állampolgár által a „Kroatische Reine 
Staatsrechtspartei” (HCSP) nevében benyújtott 0300/2010 számú petíció a 
volt Jugoszláviában elkövetett, politikailag motivált bűncselekmények 
kapcsán egyes horvát állampolgárok uniós tagállamoknak történő 
kiadatásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója közli, hogy Horvátország jelenlegi alkotmánya értelmében nem adhat ki 
horvát állampolgárokat, de Horvátország tagjelölt államként kötelezte magát arra, hogy a 
csatlakozáskor az európai elfogatóparancsról szóló kerethatározathoz igazítja az alkotmányát. 
Állítása szerint Horvátország mindeközben egy külön jogszabályban próbálja rögzíteni, hogy 
a politikailag motivált bűncselekmények elkövetőire vonatkozó kiadatási kérelem elutasítható 
legyen. A petíció benyújtója szerint a jugoszláv titkosszolgálat ügynökei közül olyanok is 
élnek Horvátországban, akik az uniós tagállamok körözési listáin is szerepelnek, azonban a 
kormány megvédi őket a kiadatástól. A petíció benyújtója szerint Horvátországban nem került 
sor olyan megtisztulási folyamatra, mint az egykori Kelet-Németországban, és 
Horvátországban még mindig hatalmon vannak a volt jugoszláv titkosszolgálat tagjai, akik 
megvédik a kollégáikat. A petíció benyújtója ellenzi Horvátország uniós csatlakozását, 
azonban mégis arra kéri az Európai Parlamentet, hogy győzze meg Horvátországot arról, hogy 
a csatlakozási tárgyalások 24. fejezete csak akkor zárulhat le, ha a horvát jogszabályok 
garantálják, hogy az európai elfogatóparancs kivételek nélkül alkalmazandó, tehát a jugoszláv 
titkosszolgálat egykori tagjaira is érvényes.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. június 28. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
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szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. szeptember 2.

A petíció – horvát-német állampolgárságú – benyújtójának állítása szerint Horvátország 
jelenleg külön jogszabályban próbálja rögzíteni, hogy a politikailag motivált 
bűncselekmények elkövetőire vonatkozó kiadatási kérelem elutasítható legyen. Ugyanakkor 
Horvátország – mint uniós tagjelölt ország – elkezdte az európai elfogatóparancsról és a 
tagállamok közötti átadási eljárásokról szóló 2002. június 13-i tanácsi kerethatározat (HL L 
190., 2002.7.18., 1. o.) végrehajtását. Ez a kerethatározat semmiféle kivételt nem ismer a 
politikai okokból elkövetett bűncselekmények tekintetében. Horvátország köteles a 
kerethatározatot az elfogadott és közzétett szövegnek megfelelően alkalmazni.

Horvátország köteles lesz a kerethatározatot helyesen, azaz a politikai okokból elkövetett 
bűncselekmények esetében is kivétel nélkül alkalmazni. Ebben a szakaszban a Bizottságnak 
nem áll szándékában az említett esettel kapcsolatban tovább vizsgálódni.


