
CM\866773HU.doc PE441.122v03-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Petíciós Bizottság

6.5.2011

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: A Chantel Marriott brit állampolgár által benyújtott 1580/2009. számú 
petíció a csalással vádolt, Nagy-Britannia által Magyarországnak kiadott 
Michael Turner és Jason McGoldrick szabadon bocsátásáról

Az O. F. osztrák állampolgár által benyújtott 1117/2010. számú petíció az 
európai elfogatóparancs jogtalan és önkényes alkalmazásáról

1. Az 1580/2009. számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtója tiltakozik a brit hatóságok azon döntése ellen, amelynek értelmében 
Michael Turnert és Jason McGoldrickot kiadták Magyarországnak, akiket 13 000 font sterling 
értékben elkövetett csalás vádjával fognak bíróság elé állítani. A petíció benyújtója szerint a 
két nevezett személy 100 000 font sterling értékben fektetett be Magyarországon, azonban 
vállalkozásaik csődbe mentek. A petíció benyújtója azt állítja, hogy a nevezett két személyt 
jogtalanul tartják fogva egy magyarországi börtönben. Panaszt emel a börtönben uralkodó 
elfogadhatatlan körülmények ellen és kéri azonnali szabadon bocsátásukat, kijelentve, hogy a 
magyarországi hatóságok megsértik az alapvető jogaikat.

Az 1117/2010. számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtója úgy véli, hogy az európai elfogatóparancsot jogtalanul és önkényesen 
alkalmazták, mivel állítása szerint a német hatóságok nem tartották be az európai 
elfogatóparancsról és a tagállamok közötti átadási eljárásokról szóló 2002/584/IB tanácsi 
kerethatározatban rögzített rendelkezéseket. A petíció benyújtója ennek megfelelően 
vizsgálatot kér az európai elfogatóparancs önkényes alkalmazása és az európai jogszabályok 
német hatóságok általi megsértése tekintetében. 
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2. Elfogadhatóság

Az 1580/2009. számú petíció elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. február 15.
Az 1117/2010. számú petíció elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. december 17.
Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) 
megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz az 1580/2009. számú petícióra: 2010. április 22.

Az Európai Bizottságnak nincs felhatalmazása arra, hogy beavatkozzon az egyes tagállamok 
büntető igazságszolgáltatási rendszerének mindennapi működésébe. Így ebben a konkrét 
esetben kizárólag Magyarország felelős a börtönök igazgatásáért és a büntetés-végrehajtási 
intézmények területére vonatkozó jogszabályainak megfelelő végrehajtásáért. 

A Bizottság azonban az alábbi általános észrevételeket kívánja tenni. Magyarország köteles 
betartani az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezményt 
(EJEE), amelynek részes fele. Az EJEE 3. cikke előírja, hogy „senkit sem lehet kínzásnak, 
embertelen vagy megalázó bánásmódnak vagy büntetésnek alávetni”. Az Emberi Jogok Európa 
Bírósága (EJEB) szerint a 3. cikk a demokratikus társadalom egyik legalapvetőbb értékét rögzíti.1

Az EJEB 2001 óta következetesen úgy értelmezi az EJEE 3. cikkét, hogy az elfogadhatatlan fogva 
tartási körülmények is az EJEE 3. cikke megsértésének minősülhetnek, még abban az esetben is, 
ha nem bizonyított a fogvatartottal szemben alkalmazott megalázó vagy durva bánásmód 
kifejezett szándéka. Mindazonáltal az EJEB ítélkezési gyakorlata szerint a kegyetlen 
bánásmódnak el kell érnie a súlyosság minimális fokát ahhoz, hogy a 3. cikk hatálya alá 
essen. Az említett minimumkövetelmények értékelése természetüknél fogva viszonylagos; 
függ az eset valamennyi körülményétől, mint például a bánásmód időtartamától, annak testi és 
szellemi hatásaitól, valamint bizonyos esetekben az áldozat nemétől, életkorától és egészségi 
állapotától. Ami a túlzsúfoltság és a petíció benyújtóját megillető jogok – a testi és mentális 
épségének, illetve a magánélethez való jogának tiszteletben tartása, valamint személyes 
szférájának védelme – kapcsolatát illeti, szintén felmerül az EJEE 8. cikkében foglalt 
követelmények (a magánélethez való jog) teljesülésének kérdése.2

Bizonyos feltételek mellett a petíció benyújtója az Emberi Jogok Európai Bíróságán vagy a 
Kínzás, Embertelen vagy Megalázó Bánásmód vagy Büntetések Megelőzésére Létrehozott 
Európai Bizottság (CPT) Titkárságán folyamodhat jogorvoslatért: Európa Tanács, F-67075 
Strasbourg, Cedex-Franciaország.

A Bizottság nem tervezi a szóban forgó ügy további vizsgálatát.

4. A Bizottságtól kapott válasz (REV) az 1580/2009. és 1117/2010. számú petíciókra: 
2011. március 3.

A Bizottság az 1580/2009. számú petícióra adott 2010. áprilisi közleményének folytatásául, és 

                                               
1 Az EJEB a Chahal kontra Egyesült Királyság ügyben 1996. november 15-én hozott ítéletében arra 

a következtetésre jutott, hogy Chahal úr nem toloncolható ki Indiába, mivel fennáll annak valós 
kockázata, hogy ott az EJEE 3. cikkével ellentétes bánásmódban részesítik. 

2 Lásd az EJEB 2001. április 19-i Peers kontra Görögország ügyben, valamint 2009. január 20-i, 
Sławomir Musiał kontra Lengyelország ügyben hozott ítéletét.
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különösen az európai elfogatóparanccsal való visszaélésre vonatkozó állítás tekintetében fel 
kívánja hívni a Petíciós Bizottság figyelmét az európai elfogatóparancs alkalmazásával 
kapcsolatos analitikai információk legfőbb forrására, amely a tárgyban megküldött 
kérdőívekre a tagállamok által adott válaszok Tanács általi éves közzététele.1 A legfrissebb 
éves kimutatások a 2009-es naptári évre vonatkoznak. A legfrissebb éves kimutatások a 2009-
es naptári évre vonatkoznak. Meg kell ugyanakkor ismételni, hogy a Bizottságnak nincs 
jogalapja fellépni az európai elfogatóparancsra vonatkozó eljárásban, ezért – az imént említett 
okok miatt – a petíciót ennél alaposabban nem vizsgálhatja meg. Ezenkívül a petícióban 
említett két személyt azóta szabadon bocsátották.

Hasonlóképpen, a Bizottságnak az 1117/2010. számú petícióval kapcsolatban sincs hatásköre 
az ügyben való fellépésre. Az 1117/2010. számú petícióban felvetett általánosabb kérdés 
tekintetében az, hogy valamennyi tagállam helyesen, és különösen „arányosan” (azaz 
kizárólag súlyosabb ügyekben) alkalmazza-e az európai elfogatóparancsot, olyan fontos 
tárgykör, amely komoly aggodalom tárgyát képezi a tagállamokban, és amely több parlamenti 
kérdést vont maga után. A Bizottság tisztában van azzal, hogy az európai elfogatóparancs 
iránti bizalmat befolyásolja az, hogy az európai elfogatóparancsot rendszeresen olyan 
személyek kiadása érdekében bocsátják ki, akiket gyakran nagyon enyhe bűncselekmények 
miatt köröznek. Az Európai Unió Tanácsa konstruktív módon foglalkozott a közelmúltban 
ezzel a kérdéssel.  A Tanács beemelt egy, az arányosságról szóló módosítást az európai 
elfogatóparancsról szóló kézikönyvbe a kölcsönös értékelésének az európai elfogatóparancsra 
vonatkozó negyedik fordulójáról szóló végső jelentésben foglalt ajánlások nyomon követése 
során.2 Az e jelentésben foglalt következtetéseket 2010. június 3-án fogadta el a Bel- és 
Igazságügyi Tanács.3 A módosított kézikönyv így jelenleg felvázolja egyrészt azokat a 
tényezőket, amelyeket az európai elfogatóparancs kibocsátásakor fel kell mérni, másrészt 
azokat a lehetséges alternatívákat, amelyeket az európai elfogatóparancs kibocsátását 
megelőzően mérlegelni kell.4  A módosított kézikönyv (a vonatkozó jogszabályi előírásokkal 
összefüggésben, ha vannak ilyenek) valamennyi tagállamban egységes útmutatást nyújt a 
gyakorló jogászok számára arról, hogy az európai elfogatóparancs kibocsátása előtt miként 
kell alkalmazni az arányossági tesztet. A Bizottság jelenleg készít egy jelentést az európai 
elfogatóparancsról szóló kerethatározat 2007 óta történt végrehajtásáról, amelyben különösen 
az arányosság kérdésével foglalkozik majd. E jelentést természetesen a lehető leghamarabb
továbbítják a Parlamentnek.

5. A Bizottságtól kapott válasz (REV II) az 1580/2009. és 1117/2010. számú petíciókra: 
2011. május 6.

A 1117/2010. számú petíció benyújtója által 2011. február 2-án benyújtott további 
információk nem módosították a Bizottság álláspontját, mivel egy olyan üggyel kapcsolatban 
szolgálnak további részletekkel, amelyre vonatkozóan a Bizottságnak – a 2011. március 3-i 
                                               
1 Tanácsi dokumentumok: COPEN 52 REV 5 9005/5/06, COPEN 106 REV 5 11371/5/07, COPEN 

116 REV 2 10330/2/08, COPEN 87 REV 4 9734/4/09 és COPEN 64 REV 4 7551/7/10, elérhetők 
az alábbi címen: 
http://register.consilium.europa.eu

2 A 8436/2/10 COPEN tanácsi dokumentum, 3. o.
3 A 10630/1/10 PRESSE 161 tanácsi dokumentum.
4 A 8302/4/09 COPEN 68 tanácsi dokumentum, 15. o.; a 7361/10 COPEN 59 tanácsi dokumentum, 

4. o.; 8436/2/10 COPEN tanácsi dokumentum, 3. o.



PE441.122v03-00 4/4 CM\866773HU.doc

HU

közleményében kifejtettek szerint – nincs hatásköre beavatkozni.

A Bizottság megragadja az alkalmat, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, hogy a Bizottság 
2011 .április 11-én elfogadta az európai elfogatóparancsról és a tagállamok közötti átadási 
eljárásokról szóló 2002/584/IB tanácsi kerethatározat 2007 óta folyó végrehajtásáról szóló 
bizottsági jelentést. A jelentés és a hozzá tartozó belső munkadokumentum az alábbi linken 
érhető el: http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm


