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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója arra kéri az Európai Parlamentet, hogy foglaljon állást az Európai 
Unióban biztosítandó költségmentesség témájában. A petíció benyújtója példaként említi azt 
az esetet, amelyben egy hollandiai lakóhellyel rendelkező személy érintett egy Belgiumban 
folyó büntetőeljárásban. A petíció benyújtója szerint ilyen esetben a belga állam azt az 
álláspontot képviseli, hogy mivel az érintett személy hollandiai lakóhellyel rendelkezik, a 
belga állam nem köteles költségmentességet biztosítani. Mivel Hollandiában nem folyik 
eljárás, a petíció benyújtója szerint egyértelmű, hogy Hollandiában nem veszik figyelembe 
költségmentesség iránti kérelmet. Tehát a rászoruló jogalanyoknak nincs hova fordulniuk. A 
petíció benyújtója azt kéri, hogy az Európai Unió dolgozzon ki szabályokat az ilyen esetekre.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. szeptember 26. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az 
eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. április 20.

A Bizottság észrevételei 

Az Európai Unióban a büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés és a 
határozatok kölcsönös elismerése keretében az Unió – a kölcsönös elismeréshez szükséges 
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mértékben – közös szabályozási minimumokat állapíthat meg a büntetőeljárásokban 
biztosítandó eljárási jogokkal kapcsolatban (az EUMSZ 82. cikkének (2) bekezdése). A közös 
szabályozási minimumok erősítik a kölcsönös elismerés rendszerének hatékonyságához 
szükséges kölcsönös bizalmat.

2009-ben a Tanács elfogadta a büntetőeljárásokban a gyanúsítottak vagy vádlottak eljárási 
jogainak megerősítését célzó ütemtervet (2009/C295/01), amelyben több olyan intézkedés 
lépésenkénti benyújtására szólította fel a Bizottságot, amelyek biztosítják az Unióban folyó 
büntetőeljárásokban a jogok minimális szintjét. A Bizottság ez idáig három javaslatot nyújtott 
be e célból. Az ütemterv a „C” intézkedés részeként foglalkozik a büntetőeljárásokban 
biztosítandó költségmentességgel, és a kérdés sajátosságára és összetettségére tekintettel 
gondoskodik annak önálló és részletes vizsgálatáról. A Bizottság jelenleg vizsgálja a fellépés 
lehetőségét, és 2011 végén vizsgálatot indított, hogy támogassa a büntetőügyekben 
biztosítandó költségmentességre vonatkozó esetleges intézkedéssel kapcsolatos 
hatástanulmányt. 

A büntetőeljárásokban a hatékony jogorvoslathoz és a tisztességes eljáráshoz való jogot az 
emberi jogok európai egyezményének 6. cikke és az Európai Unió Alapjogi Chartájának 
47. cikke biztosítja. A Charta 51. cikke értelmében a Charta rendelkezései csak az uniós jog 
végrehajtása során kötik a tagállamokat.

Ezenfelül a petíció benyújtója által ismertetett esettel – amelyben olyan uniós polgárról van 
szó, akinek azért nem biztosítanak költségmentességet egy tagállamban, mert nem 
rendelkezik annak állampolgárságával – kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy a 
Szerződésekben biztosított jogait gyakorló uniós polgárt nem érheti állampolgárság alapján 
történő megkülönböztetés (EUMSZ 18. cikke).
A határon átnyúló vonatkozású polgári és kereskedelmi ügyekben biztosítandó 
költségmentesség tekintetében a Bizottság a közelmúltban fogadta el „A Bizottság jelentése a 
Tanácsnak, az Európai Parlamentnek és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak a 
határon átnyúló vonatkozású jogviták esetén az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés 
megkönnyítése érdekében az ilyen ügyekben alkalmazandó költségmentességre vonatkozó 
közös minimumszabályok megállapításáról szóló 2003/8/EK irányelv alkalmazásáról” című 
dokumentumot1. A Bizottság ebben megállapította, hogy az irányelv elfogadása és átültetése 
általában véve egyértelmű és egységes tagállami gyakorlatot eredményezett, és az irányelv 
alapján valamennyi tagállamban – Dániát kivéve, amelyre nem terjed ki a fent említett 
irányelv hatálya – bevezettek a határon átnyúló polgári ügyekre vonatkozó költségmentességi 
rendszert, amely ténylegesen mentességben részesíti a más tagállamokban lakó személyeket.

Következtetés

A Bizottság jelenleg vizsgálja annak lehetőségét, hogy a büntetőügyekben biztosítandó 
költségmentességi joggal kapcsolatos intézkedésre irányuló javaslatot nyújtson be. 

                                               
1 COM(2012) 71.


