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Dániában nyilvántartásba vett gépjárművének a bolgár hatóságok általi 
lefoglalásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifejti, hogy a bolgár határőrizeti hatóságok 2008-ban megállították, 
amikor törökországi szabadságát követően családjával együtt autóval hazafelé utazott 
Dániába, majd embercsempészet miatt vádat emeltek ellene, mert fia dán útleveléből 
hiányzott a török kiléptető bélyegző. A bolgár hatóságok letartóztatták a családot, lefoglalták 
a Dániában nyilvántartásba vett autóját, a petíció benyújtójától nagyobb pénzösszeget 
követeltek és felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték őt. Csak két hónap elteltével 
engedélyezték a petíció benyújtója és családja számára, hogy elhagyják Bulgáriát. Mivel a 
petíció benyújtója még most sem kapta vissza az autóját, és a jelen helyzet súlyos gazdasági 
hátrányokat és adminisztratív nehézségeket okoz számára, ezért az Európai Parlament 
intézkedését kéri hivatkozással a görög hatóságok által lefoglalt gépjárművekről szóló, 2006. 
február 14-i európai parlamenti állásfoglalásra, amelynek ajánlásai a petíció benyújtója szerint 
a jelen ügyre is alkalmazhatók.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. november 28. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az 
eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. november 27.

A petíció benyújtója panaszt tesz a bolgár határőrizeti hatóságok – meglátása szerint 
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teljességgel lehetetlennek számító – gyermekkereskedelemről szóló vádja ellen. A 
Törökországból Dániába autóval visszatérő családot a bolgár határőrizeti hatóságok állították 
meg. Továbbá a bolgár hatóságok lépéseit (ideértve az autó lefoglalását, a letartóztatást, a 
pénzbüntetést és a Törökországba való visszaküldést) teljes mértékben igazságtalannak tartja, 
mivel a kevés bizonyítékon kívül, miszerint az autóban utazó három gyermeke egyikének 
útleveléből hiányzott a török kiléptető bélyegző, más nem számított rendellenesnek az 
ügyében. A petíció benyújtója rámutat, hogy a történtek hivatalos változatának – ahogy azt az 
illetékes dán hatóságok az ő ügyében jegyezték – kevés kapcsolata van a valóságban 
történtekkel. A petíció benyújtója különösképpen sérelmezi majdnem teljesen új Audi A2-es 
autójának elvesztését.

Az illetékes bolgár hatóságok vizsgálják, valóban történt-e emberkereskedelem. A Bizottság 
nem avatkozik be a nemzeti bűnüldözési hatóságok egyes ügyekben végzett vizsgálatába. A 
petíció benyújtója a nemzeti jogszabályok értelmében fellebbezést nyújthat be a bolgár 
bűnüldözési hatóságok intézkedései, köztük autója elkobzása ellen.

Kiváltképpen az emberkereskedelemre vonatkozóan, a megfelelő uniós szintű szabályozást a 
2002/629/IB tanácsi kerethatározat helyébe lépő, az emberkereskedelem megelőzéséről, 
továbbá az ellene folyó küzdelemről és az áldozatok védelméről szóló 2011/36/EU irányelv1

jelenti. Ez az irányelv azonban nem részletezi a határőrök által emberkereskedelem 
gyanújakor követendő bizonyítási szabályokat. Ezen irányelv átültetésének határideje 2013. 
április 6. 

Következtetés

Az Európai Bizottság nincs abban a helyzetben, hogy az ügyben a továbbiakban eljárjon. Az 
esetlegesen szóban forgó uniós jogszabály a tagállamokban egyelőre még nem lépett hatályba, 
de még fordított esetben is, a panasz tárgyát képező események jóval megelőzik az említett 
dátumot.

                                               
1 HL L 101., 2011.04.15., 1. o.


