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Javaslat

Az Európai Parlament és a Tanács irányelve

az európai bűnügyi nyomozati parancsról

INDOKOLÁS

A javasolt irányelv célja, hogy egységes, hatékony és rugalmas eszközt teremtsen a 

büntetőeljárások keretében más tagállamban található bizonyítékok beszerzésére.

Jelenleg az igazságügyi hatóságoknak két különböző eszközhöz – egyfelől a kölcsönös 

jogsegélyhez, másfelől a kölcsönös elismeréshez – kell folyamodniuk. Az előbbi kapcsán számos 

egyezmény és jegyzőkönyv született1. Igénybe vehető minden esetben, függetlenül a nyomozási 

cselekmény vagy az érintett bizonyíték típusától. Másrészt viszont a kölcsönös elismerést csak a 

jelenleg elfogadott eszközök valamelyikének hatálya alá tartozó területeken vehetik igénybe. A 

kölcsönös elismerés keretében két olyan eszköz létezik ma, amely a bizonyítékbeszerzésre 

vonatkozik: a vagyonnal vagy bizonyítékkal kapcsolatos biztosítási intézkedést elrendelő 

határozatoknak az Európai Unióban történő végrehajtásáról szóló, 2003. július 22-i 2003/577/IB 

tanácsi kerethatározat (a továbbiakban: a biztosítási kerethatározat)2; valamint a csak az előzetesen 

meglévő bizonyítékokra alkalmazandó, a büntetőeljárások során felhasználandó tárgyak, 

dokumentumok és adatok megszerzéséhez szükséges európai bizonyításfelvételi parancsról szóló, 

2008. december 18-i 2008/978/IB kerethatározat (a továbbiakban: az EBP-kerethatározat).

A kölcsönös jogsegélyre alkalmazandó számos eszköz, továbbá a kölcsönös jogsegély és a 

kölcsönös elismerés egymás mellett létezése olyan töredezett keretet biztosít, amely megnehezíti az 

igazságügyi hatóságok feladatát, ami éppen ellentétes a kölcsönös elismerés révén elérni kívánt 

céllal. A 2009. december 11-én elfogadott Stockholmi Programban az Európai Tanács úgy 

határozott, hogy folytatni kell a határokon átnyúló vonatkozásokkal bíró ügyekre vonatkozó, a 

kölcsönös elismerés elvén alapuló, átfogó bizonyításfelvételi rendszer kialakítását. Az Európai 

Tanács jelezte, hogy az e területen meglévő eszközök csupán széttöredezett rendszert alkotnak, és a 

kölcsönös elismerés elvén alapuló új megközelítésre van szükség, amely a kölcsönös jogsegély

  
1 További részletekért lásd az e javaslathoz csatolt nyilatkozatot (9288/10 COPEN 117 

EUROJUST 49 EJN 13 PARLNAT 13 CODEC 384 ADD 2).
2 HL L 196., 2003.8.2, 45.o.
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hagyományos rendszere által nyújtott rugalmasságot is figyelembe veszi. Az Európai Tanács ezért 

egy olyan átfogó rendszer kialakítását ítélte szükségesnek, amely az e területen meglévő 

valamennyi eszköz – többek között az európai bizonyításfelvételi parancsról szóló kerethatározat –

helyébe lép, lehetőleg a bizonyítékok valamennyi fajtájára kiterjed, továbbá végrehajtási határidőket 

tartalmaz, és a lehető leginkább korlátozza a megtagadás lehetséges indokait.

Az e javaslathoz csatolt részletes nyilatkozat (…/10 COPEN …) körüljárja a jelenlegi helyzetből 

fakadó problémákat. Kifejti azokat a megfontolásokat is, amelyek a jelen javaslathoz vezettek.

Az új eszköz által bevezetett főbb változások a következők:

– az eljárás egyszerűbbé válik egy egységes eszköz (az új irányelv) létrehozásával, és 

azáltal, hogy ez a bizonyításfelvételt érintő minden meglévő eszköz helyébe lép, 

beleértve a kölcsönös jogsegélyre vonatkozó megállapodásokat, a biztosítási 

határozatokról szóló kerethatározatot és az EBP-kerethatározatot;

– a középpontban a (kölcsönös jogsegélyhez hasonlóan) a végrehajtandó nyomozási 

cselekmények állnak, nem pedig a gyűjtendő bizonyíték típusa (mint az EBP-

kerethatározatban);

– korlátozza azokat az indokokat, amelyekkel az ENYP végrehajtása vagy elismerése 

megtagadható;

– az eljárás gyorsabbá válik;

– javulnak egyes gyakorlati szempontok, így a kibocsátó állam tisztviselői részt vehetnek 

az ENYP végrehajtásában a végrehajtó állam területén.

I. FEJEZET: AZ EURÓPAI NYOMOZATI PARANCS (ENYP)

1. cikk: Az európai nyomozati parancs meghatározása és végrehajtásának kötelezettsége

Ez a cikk meghatározza az ENYP fogalmát. Tisztázza, hogy az ENYP tárgya elsősorban valamely 

meghatározott nyomozási cselekmény. A (3) bekezdés – ahogy a büntetőeljárásokban a kölcsönös 

elismerésre vonatkozó valamennyi eszköz esetében – az alapvető jogok és jogelvek fontosságát 

nyomatékosítja.
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2. cikk: Fogalommeghatározások

A 2. cikk a javaslatban használt több fogalom meghatározását tartalmazza.

A kibocsátó és a végrehajtó hatóság meghatározásával a 2. cikk a) és b) pontja foglalkozik. Ez a 

cikk együtt olvasandó a 28. cikk (1) bekezdésének a) pontjával, amelynek értelmében a 

tagállamoknak be kell jelenteniük a kibocsátó és végrehajtó hatóságként kijelölt hatóságokat, 

valamint a 6. cikk (2) bekezdésével, amely a központi hatóságok kijelölésének lehetőségéről 

rendelkezik. A központi hatóságok azonban csak adminisztratív szerepet játszhatnak az ENYP 

továbbításában.

a) Kibocsátó hatóság: a legtöbb tagállam valószínűleg az i. pontot alkalmazza majd, amely az 

ENYP kiadására hatáskörrel rendelkező hatóságként valamely bíró, bíróság, nyomozási bíró vagy 

ügyészség megjelöléséről rendelkezik. A különböző nemzeti rendszerek figyelembe vétele 

érdekében azonban a ii. pont lehetővé teszi másfajta igazságügyi hatóság megjelölését is, 

amennyiben az adott esetben a büntetőeljárás során olyan nyomozó hatóságként jár el, amely az 

adott ügyben hatáskörrel rendelkezik a bizonyítékgyűjtés elrendelésére. Egy tagállam például 

megjelölhet az ENYP tekintetében kibocsátó hatóságként egy rendőri szervet, de csak akkor, ha 

ennek a rendőri szervnek hatáskörébe tartozik, hogy nemzeti szinten elrendelje az adott nyomozati 

cselekményt. Ez a megoldás összhangban áll a kölcsönös jogsegélyről szóló meglévő jogi 

eszközökkel éppúgy, mint az EBP-kerethatározattal. Ez utóbbi azonban kevésbé rugalmas, hiszen 

olyan jóváhagyási eljárást tartalmaz, amelynek keretében a kibocsátó hatóságként például rendőri 

szerveket megjelölő tagállamot a végrehajtó állam felkérheti arra, hogy az EBP-t hagyassa jóvá 

valamely szoros értelemben vett igazságügyi hatósággal (bíróval, ügyészséggel, bírósággal vagy 

nyomozási bíróval). Ez a jóváhagyás az EBP-vel bevezetett azon elemek közé tartozik, amelyek a 

kölcsönös jogsegélyhez képest bonyolultabbá teszik a helyzetet; ezért egyszerűsítésre van szükség. 

Az irányelvtervezetben javasolt megoldás emellett összhangban áll a kölcsönös elismerés elvével.
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b) Végrehajtó hatóság: arról is a tagállamok dönthetnek, hogy mely hatóságot jelölik ki végrehajtó 

hatóságnak. Nem rendelkeznek azonban korlátlan mozgástérrel, hiszen a végrehajtó hatóságnak 

olyan hatóságnak kell lennie, amelynek hatásköre hasonló, nemzeti szintű ügyben kiterjed az 

ENYP-ben említett nyomozási cselekmény végrehajtására. Ha az ENYP-t az A tagállam egy 

meghatározott településén végrehajtandó házkutatás céljából adták ki, a végrehajtó hatóságnak 

olyan hatóságnak kell lennie, amelynek hatásköre hasonló tagállami ügyben kiterjedne arra, hogy az 

érintett településen házkutatásról döntsön.

3. cikk: Az ENYP hatálya

A 3. cikk a javaslat egyik lényegi része. Amint azt fentebb és a részletes nyilatkozatban kifejtettük, 

e javaslat egyik legfőbb célja az e területen folytatott igazságügyi együttműködés megkönnyítése 

azáltal, hogy a meglévő eszközök (így mind a kölcsönös jogsegély, mind a kölcsönös elismerés 

körébe tartozó eszközök) helyébe egyetlen keret lép. Az ENYP-nek ezért elvileg a 

bizonyítékszerzésre irányuló minden nyomozási cselekményre ki kell terjednie. Erről a szabályról 

rendelkezik a 3. cikk (1) bekezdése.

Egyes cselekmények azonban különleges szabályozást igényelnek, amelyeket jobb külön tárgyalni. 

Ez érvényes a közös nyomozócsoportok létrehozására és a bizonyítékok közös 

nyomozócsoportokon belül történő összegyűjtésére (3. cikk (2) bekezdés, a) pont), amelyekkel az 

Európai Unió tagállamai közötti kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló 2000. május 29-i 

egyezmény1 (a továbbiakban: a kölcsönös jogsegélyről szóló 2000. évi uniós egyezmény) 13. cikke 

és a közös nyomozócsoportokról szóló 2002. június 13-i 2002/465/IB kerethatározat2 foglalkozik. A 

nyomozócsoport felállításához például egy összetett megállapodás aláírása szükséges. A 

nyomozócsoport keretében való bizonyítékszerzés szempontjából éppen az jelenti a közös 

nyomozócsoportok többletértékét, hogy a bizonyíték a csoporton belül szabadon átadható, így tehát 

tagjai között nincsen szükség ENYP-re. Nem tartozik az ENYP hatálya alá a távközlési lehallgatás 

két típusa sem, amelyek összetett szabályairól a kölcsönös jogsegélyről szóló 2000. évi uniós 

egyezmény 18–22. cikke rendelkezik. Ez a műholdas távközlés lehallgatását és a távközlésnek a 

  
1 HL C 197., 2000.7.12., 3. o. Lásd még a magyarázó jelentést (HL C 379., 2000.12.29., 7. o.).
2 HL L 162., 2002.6.20., 1. o.
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megkereső tagállam felé történő azonnali továbbítással történő lehallgatását érinti. E szabályoknak 

az ENYP-be történő beépítése az új keret következetességét csorbítaná, és nincs is rá szükség, 

hiszen ezek a nyomozási cselekmények határozottan elkülönülnek a többitől, ezért nem szükséges 

lehetőséget biztosítani arra, hogy valamely megkereső vagy kibocsátó hatóság ezeket ugyanabba a 

kérelembe vezesse be, mint a többi nyomozási cselekményt. A meglévő jogszabályok alapján 

továbbra is lesz lehetőség az e cselekmények végrehajtása céljából folytatott együttműködésre, 

hiszen e jogszabályokat az egységes kerethatározat csak az ENYP hatálya alá tartozó cselekmények 

tekintetében váltja fel (lásd a 29. cikket).

Fontos megjegyezni azonban, hogy a távközlési lehallgatásoknak csak ezek a típusai nem tartoznak 

az ENYP hatálya alá. A standard távközlési lehallgatásról a javaslat 27. cikke rendelkezik, amely e 

tekintetben rugalmas szabályokat határoz meg.

4. cikk: Eljárástípusok, amelyekhez az ENYP kibocsátható

Azon eljárástípusok tekintetében, amelyekre az ENYP kibocsátható, a javaslat teljes egészében az 

EBP-kerethatározat 5. cikkén alapul. Az ENYP célja a büntetőeljárások során történő 

bizonyítékszerzés, de hatálya kiterjed egyes bűnügyi vonatkozású és pontos kritériumoknak 

megfelelő közigazgatási eljárásokra is. A javaslat 4. cikke ugyan megegyezik az EBP-

kerethatározat 5. cikkével, a közigazgatási eljárásokra vonatkozó szabályok mégsem teljesen fedik 

egymást. Mivel az ENYP hatálya jelentős mértékben kiszélesedett, hiszen majdnem minden 

nyomozási cselekményre kiterjed, a megtagadás lehetséges indokai egy új elemmel bővültek, amely 

lehetővé teszi az ENYP végrehajtásának megtagadását, ha azt nem büntetőeljárás tekintetében adták 

ki (10. cikk (1) bekezdés d) pont).

5. cikk: Az ENYP tartalma és formája

Az ENYP maga a mellékletben szereplő, megfelelően kitöltött és a kibocsátó hatóság által aláírt 
formanyomtatvány (5. cikk (1) bekezdés). A formanyomtatvány tehát nem egy külön határozatot 
kísérő „igazolás”, mint több, kölcsönös elismerési eszköz esetében (lásd például a biztosítási 
kerethatározatot). Az ENYP-nél alkalmazott megoldás az európai elfogatóparancs vagy az EBP 
esetében választott megoldással egyezik meg, ahol a kibocsátó hatóságnak egyetlen dokumentumot 
kell továbbítania.
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A nyelvekre (5. cikk (2) bekezdés) a kölcsönös elismerés más eszközeiből ismerthez hasonló 
megoldás vonatkozik. Valamennyi tagállamnak el kell döntenie, hogy milyen nyelven kell hozzá 
továbbítani az ENYP-t, amennyiben ő a végrehajtó állam. Minden tagállamnak kötelezően el kell 
fogadnia a hivatalos nyelveinek egyikére lefordított vagy azon a nyelven kitöltött ENYP-t, az 5. 
cikk (2) bekezdése azonban arra is felszólítja a tagállamokat, hogy jelezzék az esetleges további 
nyelveket.

Az egyes tagállamok által elfogadott nyelvek bejelentésére vonatkozó kötelezettségről a 28. cikk (1) 
bekezdésének b) pontja rendelkezik.

II. fejezet – Eljárások és biztosítékok a kibocsátó állam számára

6. cikk: Az ENYP továbbítása és formája

Az ENYP továbbításáról és formájáról szóló 6. cikk tartalmában megegyezik az EBP-kerethatározat 
8. cikkével, amely a maga részéről a kölcsönös elismerési eszközökre jellemző standard 
megfogalmazást tartalmaz. Minden hivatalos kommunikációt közvetlenül a kibocsátó és a 
végrehajtó hatóság között kell lebonyolítani (6. cikk (1) bekezdés). Van azonban lehetőség arra, 
hogy központi hatóságokat jelöljenek ki az igazságügyi hatóságok támogatására. Ezeket be lehet 
vonni az ENYP továbbításába és fogadásába, de ez csak az adminisztratív feladatokra vonatkozik 
(6. cikk (2) bekezdés). A központi hatóság igénybevételének bejelentésére vonatkozó 
kötelezettségről a 28. cikk (1) bekezdésének c) pontja rendelkezik.

A további bekezdések az Európai Igazságügyi Hálózattal (6. cikk (3) és (4) bekezdés), illetve a 

ENYP-t tévesen megkapó hatóság azon kötelezettségével foglalkoznak, hogy az ENYP-t a 

hatáskörrel rendelkező végrehajtó hatóságnak továbbítsa (6. cikk (5) bekezdés). A 6. cikk (6) 

bekezdése a hatáskörrel rendelkező hatóságok közötti közvetlen kapcsolatfelvétel elvét és a 

központi hatóságok segítségének lehetőségét erősíti meg (6. cikk (6) bekezdés).
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7. cikk: Valamely korábbi ENYP-hez kapcsolódó ENYP

A 7. cikk az EBP-kerethatározat 9. cikkén alapul. Lehetőséget biztosít egy ENYP-nek valamely 

korábban továbbított ENYP kiegészítéseként történő kibocsátására (7. cikk (1) bekezdés). Pontosítja 

azt is, hogy amennyiben a kibocsátó hatóság jelen van a nyomozati cselekmény végrehajtása során, 

a végrehajtás alatt a korábbi ENYP-t kiegészítő ENYP-t közvetlenül címezheti a végrehajtó 

hatóságnak. Így nem szükséges, hogy az új ENYP-t a kibocsátó államban bocsássák ki, ahogy az 

sem, hogy az ENYP-t a központi hatóságokon keresztül továbbítsák, ha a 6. cikk (2) bekezdésével 

összhangban van ilyen.

III. fejezet – Eljárások és biztosítékok a végrehajtó állam számára

8. cikk: Elismerés és végrehajtás

A 8. cikk (1) bekezdése értelmében „a végrehajtó hatóság minden további alaki követelmény nélkül 

elismeri […] az ENYP-t és haladéktalanul megteszi a végrehajtáshoz szükséges intézkedéseket 

ugyanúgy és ugyanolyan feltételekkel, mintha az adott nyomozási cselekményt a végrehajtó állam 

valamely hatósága rendelte volna el […]”. Ez a rendelkezés egyértelművé teszi az alkalmazandó 

jogot. A nyomozási cselekmény elrendelésére vonatkozó döntést az ENYP kibocsátásakor a 

kibocsátó hatóság hozza meg nemzeti jogával összhangban. A végrehajtó hatóság e döntést csak a 

megtagadásnak a 10. cikkben megjelölt lehetséges indokai alapján kérdőjelezheti meg. Az 

intézkedés végrehajtását azonban a végrehajtó állam jogszabályai irányítják.

Így például ha az ENYP-t házkutatás céljából bocsátották ki, a kibocsátó hatóság hatáskörébe

tartozik annak eldöntése, hogy az adott esetben szükséges intézkedés-e a házkutatás (lásd a 8. cikk 

(1) bekezdését is, amely a nyomozási cselekmény megválasztásában lehetővé tesz némi 

rugalmasságot).

A házkutatás módozatait azonban a végrehajtó állam jogszabályai határozzák meg. Ha a kibocsátó 

államban van lehetőség éjszakai házkutatásra, a végrehajtó államban viszont nincs, a 8. cikk (1) 

bekezdése lehetővé teszi, hogy a végrehajtó állam saját jogszabályaival összhangban nappal 

végezze el a nyomozási cselekményt.
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Az viszont, hogy az intézkedések végrehajtásának módozataira a végrehajtó állam joga 

alkalmazandó, gondokat okozhat a bizonyítéknak a kibocsátó tagállamban való elfogadhatóságával 

kapcsolatban. A javaslat ezért a 8. cikk (2) bekezdésében tartalmazza a kölcsönös jogsegélyről 

szóló 2000. évi egyezményben és a kölcsönös elismerési eszközökben már meglévő szabályt, 

amelynek értelmében a kibocsátó hatóság megjelölheti az ENYP-ben, hogy a bizonyíték 

elfogadhatóságának biztosítása érdekében milyen alaki követelményeknek kell teljesülniük. A 

végrehajtó hatóság köteles teljesíteni ezeket, amennyiben az nem ellentétes a végrehajtó állam 

alapvető szabályaival. Ez a gyakorlati megoldás hangolja össze az alkalmazandó jogra vonatkozó 

szabályt azzal az igénnyel, hogy biztosítva legyen a bizonyíték elfogadhatósága.

A 8. cikk (3) bekezdése újdonságot hoz a meglévő uniós eszközökhöz képest. Explicit jogalapot 

biztosít ahhoz, hogy a kibocsátó állam valamely hatáskörrel rendelkező hatósága jelen legyen az 

ENYP végrehajtásánál, támogatást nyújtva a végrehajtó hatóságoknak. Ezt a részvételt a meglévő 

jogi eszközökben semmi nem akadályozza, de a kifejezett említés hiánya és a kötelezettség hiánya 

hozzájárul ahhoz, hogy ezt a jelenlétet nem kérelmezik vagy biztosítják kellő mértékben. Az 

ilyenfajta részvétel kulcsfontosságú lehet például a bizonyíték elfogadhatóságának biztosításában, 

valamint abban, hogy kiegészítő ENYP-t lehessen kiadni egy nyomozási cselekmény végrehajtása 

közben (lásd a 7. cikk (2) bekezdését). A 8. cikk (3) bekezdése nem pusztán jogalapot biztosít, 

hanem kötelezettséget keletkeztet a végrehajtó állam számára, hogy fogadja el a kibocsátó állam 

hatáskörrel rendelkező hatóságának effajta jelenlétét. Ugyanakkor azonban elegendő rugalmasságot 

is enged azon megkötés révén, hogy e jelenlét visszautasítható, ha ellentétes lenne a végrehajtó 

állam alapvető jogelveivel. A jelenlét célja az, hogy támogatást nyújtson a végrehajtó 

hatóságoknak. A (11) preambulumbekezdés tisztázza, hogy ez nem jelenti azt, hogy a kibocsátó 

állam hatóságai bármiféle bűnüldözési hatáskörrel rendelkeznének a végrehajtó állam területén.

Megjegyzendő továbbá, hogy a 8. cikk (3) bekezdése nemcsak magának a kibocsátó hatóságnak a 

részvételére alkalmazandó, hanem tágabb értelemben a „hatáskörrel rendelkező hatóságokra”, így 

vonatkozhat például a kibocsátó állam illetékes rendőrnyomozójára. Végezetül szem előtt kell 

tartani azt is, hogy az érintett személyek által a végrehajtó állam területén végrehajtott 

cselekményekre vonatkozó bűnügyi és polgári felelősségről a 16. és 17. cikk rendelkezik.
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9. cikk: Másfajta nyomozási cselekmény igénybe vétele

Az EBP-hez képest az ENYP egyik legfőbb változtatása az, hogy az ENYP egy végrehajtandó 

nyomozási cselekményen alapul, míg az EBP alapját a beszerzendő bizonyíték meghatározott típusa 

jelenti. Ezért – és a kölcsönös elismerés elvével összhangban – a kibocsátó hatóság dönt az 

elvégzendő nyomozási cselekmény típusáról.

A 9. cikk e szabálynak biztosít kellő rugalmasságot, és három esetben lehetővé teszi, hogy a 

végrehajtó hatóság az ENYP-ben meghatározottól eltérő nyomozási cselekményt válasszon:

- 9. cikk (1) bekezdés a) pont: ha az ENYP-ben meghatározott nyomozási cselekmény a 

végrehajtó állam jogában nem létezik; ebben az esetben az intézkedés végrehajtása

egyszerűen nem lehetséges. A kibocsátó hatóságot segíti az is, ha van lehetőség más 

nyomozási cselekmény alkalmazására, hiszen ezáltal valamennyi eredmény mégis elérhető.

- 9. cikk (1) bekezdés b) pont: ha az ENYP-ben meghatározott nyomozási cselekmény a 

végrehajtó állam jogában ugyan létezik, de annak alkalmazása olyan bűncselekményekre vagy 

bűncselekmény-kategóriára korlátozódik, amelyekbe nem tartozik bele az ENYP hatálya alá 

tartozó bűncselekmény; ez az eset vonatkozik például arra a helyzetre, ha az ENYP-t a 

gyanúsított távközléseinek lehallgatása céljából adták ki, viszont a végrehajtó államban a 

távközlési lehallgatás csak meghatározott bűncselekmények esetében alkalmazható, amelyek 

között nem szerepel az ENYP-ben említett bűncselekmény. Ilyen esetekben értelmetlen lenne 

a végrehajtó államot az intézkedés végrehajtására kötelezni.

- 9. cikk (1) bekezdés c) pont: ha a végrehajtó hatóság által választott nyomozási cselekmény 

kevésbé kényszerítő eszközök révén ugyanazzal az eredménnyel jár, mint az ENYP-ben előírt 

intézkedés. Ez a lehetőség némi rugalmasságot biztosít, amennyiben a kibocsátó hatóság által 

meghatározott intézkedéstől várt eredmény megvalósul.

A 9. cikk (1) bekezdése a 10. cikk (1) bekezdésének c) pontjával együtt olvasandó, amely lehetővé 

teszi az ENYP végrehajtásának megtagadását, ha a 9. cikk (1) bekezdésének hatálya alá tartozó 

esetekben nem léteznek alternatív nyomozási cselekmények.
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Ha a végrehajtó hatóság a 9. cikk (1) bekezdésével összhangban a kibocsátó hatóság által 

meghatározott nyomozási cselekménytől eltérő intézkedést kíván alkalmazni, fontos annak 

biztosítása, hogy az nem jár váratlan következményekkel a nyomozásra nézve, nevezetesen a 

bizonyíték elfogadhatósága vagy az elért eredmények tekintetében. A 9. cikk (2) bekezdése ezért

rendelkezik a kibocsátó hatóság tájékoztatásának kötelezettségéről, amely hatóságnak lehetősége 

lesz az ENYP visszavonására. A kibocsátó hatóságnak arra is lehetősége lesz, hogy átfogalmazza az 

ENYP-t, és például egy harmadik fajta intézkedés alkalmazása mellett döntsön.

10. cikk: Az elismerés vagy a végrehajtás megtagadásának indokai

A javaslat által a kölcsönös jogsegélyhez és az EBP-kerethatározathoz képest bevezetett egyik 

legfőbb változás a megtagadás indokainak szigorúbb korlátozása. A kölcsönös jogsegély keretében 

a kérelem végrehajtásának megtagadását lehetővé tevő indokok listája rövid ugyan, de maguk az 

indokok igen tág lehetőségeket engednek, különösen a szuverenitásra és a közrendre történő 

utalással. E tekintetben a legfőbb rendelkezés a kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló 1959. évi 

európai egyezmény (CETS 30. sz. egyezmény, a továbbiakban: a kölcsönös jogsegélyről szóló 

1959. évi egyezmény) 2. cikke. Ami az EBP-kerethatározatot illeti, az instrumentumból fakadó 

bonyolult helyzet egyik elemét éppen az e kerethatározat 13. cikkében foglalt hosszas lista jelenti.

A javaslat 10. cikkének (1) bekezdése négy esetre korlátozza a megtagadás lehetséges indokait:

- Az első – a) pont – a végrehajtó állam joga alapján fennálló mentességekre vagy 

kiváltságokra vonatkozik. Amennyiben azonban valószínűsíthető, hogy a mentesség vagy 

kiváltság ésszerű határidőn belül feloldásra kerül, a végrehajtó hatóság a végrehajtás 

megtagadása helyett dönthet annak a 14. cikkel összhangban álló elhalasztása mellett.

- A második indok az EBP-kerethatározat 13. cikke (1) bekezdésének g) pontját veszi át. 

Lehetővé teszi az ENYP végrehajtásának megtagadását, „ha valamely egyedi esetben az 

ENYP végrehajtása alapvető nemzetbiztonsági érdekeket sértene, veszélyeztetné az 

információforrást, vagy konkrét hírszerzési tevékenységekhez kapcsolódó minősített adat 

felhasználásával járna együtt”. Erre az indokra csak eseti alapon lehet hivatkozni.
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- A harmadik indok az e szabály működőképességéhez szükséges rugalmassághoz, valamint 

ahhoz a szabályhoz kötődik, hogy a kibocsátó hatóság dönt a végrehajtandó intézkedésről. A 

9. cikk (1) bekezdésének a) és b) pontja úgy rendelkezik, hogy a végrehajtó hatóság 

alkalmazhat az ENYP-ben említettől eltérő nyomozási cselekményt, ha az említett intézkedés 

a végrehajtó tagállam jogában nem létezik, vagy ha annak alkalmazása olyan 

bűncselekményekre vagy bűncselekmény-kategóriákra korlátozódik, amelyekbe az ENYP-

ben megjelölt bűncselekmény nem tartozik bele. Nem mindig létezik azonban ilyen alternatív 

intézkedés. Ha nem létezik alternatív intézkedés, az ENYP végrehajtását meg lehet tagadni 

(10. cikk (1) bekezdés c) pont).

- A megtagadás negyedik indoka ahhoz kapcsolódik, hogy az ENYP-t nemcsak 

büntetőeljárásokban, hanem a közigazgatási eljárások bűnügyi vetülettel bíró bizonyos 

típusaiban (4. cikk) való bizonyítékszerzésre is lehet alkalmazni. Nincs értelme ezt az EBP-

kerethatározatban is meglévő, közigazgatási eljárásokra történő alkalmazást összekapcsolni 

azzal, hogy kiterjedjen valamennyi nyomozási cselekményre. E tekintetben kell hagyni némi 

mozgásteret a végrehajtó államnak. Ezért szerepel a megtagadás lehetséges indokai között az 

az eset, ha az ENYP-t nem büntetőeljárás, hanem közigazgatási eljárás keretében bocsátották 

ki.

A 10. cikk (2) bekezdése az érintett hatóságok közötti megfelelő konzultáció szükségességét 

hangsúlyozza.

11. cikk: Az elismerésre és a végrehajtásra vonatkozó határidők

Kézenfekvő, hogy gyorsítani kell az eljárást és meg kell előzni a szükségtelen késlekedést. Míg az 

érintett hatóságok közötti – különösen a közvetlen kapcsolatfelvétel révén történő – együttműködés 

sok esetben a kölcsönös jogsegélyre vonatkozó kérelem hatékony és gyors teljesítéséhez vezet, 

köztudott, hogy a kérelmeket igen gyakran egyszerűen megválaszolatlanul hagyják vagy 

elfogadhatatlan lassúsággal kezelik.

A kölcsönös jogsegélyről szóló 2000. évi európai uniós megállapodás 4. cikkének (4) bekezdése 

némileg javított a helyzeten, kötelezve a megkeresett hatóságot, hogy amennyiben tudja, hogy nem 

fogja tudni betartani a kérelemben megjelölt határidőket, lépjen kapcsolatba a megkereső 

hatósággal, és tájékoztassa a végrehajtáshoz várhatóan szükséges időtartamról. Az eljárás 

időtartamára nézve azonban nem létezett kötelező szabályozás.
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Az EBP-kerethatározat ezzel ellentétben egyértelmű időkorlátokat javasolt, mégpedig az EBP 

elismerésére vonatkozóan 30 napot, és további 30 napot az intézkedés tényleges elvégzésére, 

jóllehet biztosította az e szabályoktól való eltérés lehetőségét (15. cikk). Az ebben a javaslatban 

követett elképzelés részben ezen a megoldáson alapul.

A javaslat azonban várhatóan jelentős javulást hoz egy új elv beépítése révén, miszerint „az 

elismeréssel vagy végrehajtással kapcsolatos határozatot ugyanolyan gyorsan és ugyanolyan 

prioritásként kell meghozni, illetve a nyomozási cselekményt ugyanolyan gyorsan és ugyanolyan 

prioritásként kell elvégezni, mint ahogy azt hasonló esetben nemzeti szinten tennék”. Ennek az 

elvnek a betartása révén – ami a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló 

térségben elvárható lenne – elkerülhető lenne a jelenlegi késlekedések többsége. Ez az elv itt a 11. 

cikk (1) bekezdésébe illesztett jogi kötelezettség formájában jelenik meg, és ez az alapja az 

elismerésre és végrehajtásra vonatkozó határidőket érintő ezen rendelkezésnek. A többi szabály ezt 

az elvet egészíti ki.

E szabályok tartalmaznak ugyan konkrét határidőket, de a 11. cikk (2) bekezdése pontosítja, hogy a 

végrehajtó hatóságnak törekednie kell arra, hogy az ENYP-t – amennyiben abban azt kérik – még 

rövidebb határidővel teljesítse. A javaslat emellett explicit lehetőséget biztosít arra is, hogy a 

kibocsátó hatóság jelezze, ha a nyomozási cselekményt egy meghatározott napon kell végrehajtani. 

Ez hasznos lehet például akkor, ha több helyen kell egyidejűleg házkutatást végezni.

A 11. cikk (3) bekezdése az ENYP végrehajtására vagy elismerésére vonatkozó határozat 

tekintetében megtartja az EBP-kerethatározatban (15. cikk (2) bekezdés) szereplő 30 napos 

határidőt. A 11. cikk (5) bekezdése bevezet némi rugalmasságot, az EBP-kerethatározathoz 

hasonlóan, biztosítva a döntés elhalasztásának lehetőségét, de szigorúbb az EBP-kerethatározatnál, 

amennyiben megköti, hogy e határozatot minden esetben összesen 60 napon belül meg kell hozni, 

míg a korábbi jogszabály nem határozott meg határidőt.
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A 11. cikk (4) bekezdése emellett határidőt jelöl meg magának a nyomozási cselekménynek az 

elvégzésére. Mivel azonban e parancs hatálya sokkal szélesebb, mint az EPB-é (amely csak a már 

meglévő bizonyítékra vonatkozott), az EBP-kerethatározatban meghatározott 60 napos határidő e 

javaslatban 90 napra bővül. Ez a határidő pedig korlátlanul meghosszabbítható. Noha annak 

eldöntésére, hogy az ENYP végrehajtható-e vagy sem, 30–60 nap elegendő kell, hogy legyen, és 3 

hónapon belül végre kellene tudni hajtani a nyomozási cselekményt, az ENYP által érintett 

nyomozási cselekmények szélesebb köre nagyobb rugalmasságot kíván meg.

12. cikk: A bizonyíték átadása

A javaslat 12. cikke, amely a bizonyítékok átadásával foglalkozik, az EBP-kerethatározat 15. 

cikkének (5) és (6) bekezdésén alapul. Az összegyűjtött bizonyítékot indokolatlan késedelem nélkül 

továbbítani kell a kibocsátó hatóságnak, és a végrehajtó hatóság kérheti, hogy a bizonyítékot 

szolgáltassák vissza a végrehajtó államnak, amikor arra a kibocsátó államnak már nincs szüksége. A 

12. cikk (1) bekezdése kifejti, hogy a kibocsátó állam kérheti, hogy a bizonyítékot azonnal 

továbbítsák azoknak a hatóságoknak, amelyek az ENYP végrehajtása során jelen vannak A 

végrehajtó hatóság köteles eleget tenni ennek a kérésnek, ha ezt nemzeti joga megengedi.

13. cikk: Jogorvoslat

A 13. cikk arról rendelkezik, hogy a nemzeti joggal összhangban jogorvoslati lehetőségeknek kell 

az érdekelt felek rendelkezésére állni. Mivel ez a javaslat általános rendszert foglal magában, és 

nem tesz különbséget a különféle nyomozási cselekmények között, nem célszerű ebben a 

javaslatban a jogorvoslatra vonatkozóan egyetlen rendszert meghatározni. Ugyanakkor a kölcsönös 

elismerés elve alapján szükség van annak megakadályozására, hogy az ENYP kibocsátásának 

érdemi indokait a végrehajtó állam valamely bíróságánál benyújtott kereset útján meg lehessen 

támadni.
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14. cikk: Az elismerés vagy a végrehajtás elhalasztásának indokai

A 14. cikk a kölcsönös elismeréssel kapcsolatos jogi eszközökből ismert, arra vonatkozó általános 

megfogalmazást tartalmazza, hogy az ENYP elismerését vagy végrehajtását el lehet halasztani. Az 

elhalasztásra akkor van lehetőség, ha az ENYP végrehajtása sérelmes lehet egy folyamatban lévő 

nyomozati vagy büntetőeljárásra, vagy ha az érintett bizonyítékot már egyéb büntetőeljárásokban 

használják. Az elhalasztásnak a lehető legrövidebb ideig kell tartania.

15. cikk: Tájékoztatási kötelezettség

Ennek a javaslatnak meg kell találnia a megfelelő egyensúlyt az eljárás egyszerűsítése (ami a 

felesleges adminisztratív lépések elkerülését jelenti) és aközött, hogy a kibocsátó hatóságot 

megfelelő módon tájékoztassák az eljárás aktuális helyzetéről a végrehajtó államban.

A 15. cikk (1) bekezdése szavatolja azt, hogy a kibocsátó hatóság az ENYP kézhezvételétől 

számított egy héten belül alapvető tájékoztatást kapjon az eljárásért felelős végrehajtó hatóságról. 

Ez a tájékoztatás megerősíti, hogy az ENYP-t megkapták, és az eljárás folyamatban van. Lehetővé 

teszi továbbá a kibocsátó hatóság számára, hogy közvetlen kapcsolatba lépjen a végrehajtó 

hatósággal, például azért, hogy az ENYP-t további végrehajtandó intézkedésekkel vagy 

információkkal egészítse ki.

A 15. cikk (2) bekezdése további kötelezettségeket ró a végrehajtó hatóságra arra vonatkozóan, 

hogy az eljárás során tájékoztassa a kibocsátó hatóságot. Ebbe beletartozik az arról szóló 

tájékoztatás, hogy az ENYP hiányos vagy nyilvánvalóan hibás, hogy további vizsgálatokra lehet 

szükség, hogy nem tudnak megfelelni a kibocsátó hatóság által kért alaki követelményeknek vagy 

eljárásoknak, illetve hogy az ENYP végrehajtását megtagadták vagy elhalasztották.
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16. és 17. cikk: A tisztviselőkkel kapcsolatos felelősség

Több olyan helyzet adódik, amelyben a kibocsátó állam tisztviselői a végrehajtó állam területén 

tartózkodhatnak az ENYP végrehajtása során. A 8. cikk (3) bekezdése egyértelmű lehetőséget 

teremt az ilyen jelenlétre, de sor kerülhet erre például titkos műveletek vagy ellenőrzött szállítások 

során is. Ez a polgári és büntetőjogi felelősségre vonatkozó szabályokat tesz szükségessé. A 16. és 

17. cikk a kölcsönös jogsegélyről szóló 2000. évi uniós egyezmény 15. és 16. cikkén alapul, amely 

pedig az 1990. évi Schengeni Egyezmény 42. és 43. cikkéből ered.

A 16. cikk a kibocsátó állam e tisztviselőivel szemben vagy általuk elkövetett bűncselekményekkel 

foglalkozik, és úgy rendelkezik, hogy ezeket a tisztviselőket a végrehajtó állam tisztviselőinek kell 

tekinteni.

A polgári jogi felelősséget a 17. cikk szabályozza. Ahogy ezt a kölcsönös jogsegélyről szóló 2000. 

évi uniós egyezmény magyarázó jelentésének 16. cikke említi, e cikk célja, hogy rendelkezéseket 

határozzon meg azoknak a polgári jogi kereseteknek az érvényesítésére, amelyek egy tagállam 

valamely másik tagállam területén tartózkodó tisztviselői által végzett feladatok ellátása során 

merülhetnek fel (…). Az erre vonatkozó alapvető szabály az, hogy a tagállam felel minden olyan 

kárért, amelyet tisztviselői az adott feladatok ellátása során okoznak. Ugyanakkor az a tagállam, 

amelynek területén a kár bekövetkezett, elsőként a kárt ugyanolyan alapon megtéríti, mintha azt a 

saját tisztviselői okozták volna. Ilyen esetekben a másik tagállamnak teljes mértékben meg kell 

térítenie minden olyan kártérítést, amelyet a károsultaknak, illetve a károsult személyek jogán 

jogosult más személyeknek kifizettek. Ezekre a térítésekre és a harmadik felekkel – például a 

feladatát ellátó tisztviselővel – szemben támasztott követelésekre is figyelemmel az a tagállam, 

amelyben a kár keletkezett, nem követelhet további visszatérítéseket.

18. cikk: Titkosság

A legtöbb ENYP tartalmaz majd olyan információkat, amelyeket a nyomozás védelme érdekében 

védeni kell. Ugyanez vonatkozik azokra az információkra, amelyeket az ENYP végrehajtása során 

gyűjtött bizonyítékok részeként át kell adni. A 18. cikk (1)–(3) bekezdése a pénzmosásról, a

bűncselekményből származó jövedelmek felkutatásáról, lefoglalásáról és elkobzásáról szóló 1990. 

november 8-i egyezmény 33. cikkére támaszkodik. Ezek a cikkek kötelezettséget írnak elő a 

tagállamok számára, hogy hozzák meg a szükséges intézkedést annak érdekében, hogy mind a 



9288/10 ADD 1 (js)/(ZSSZ)/et 17
DG H 2B HU

kibocsátó, mind pedig a végrehajtó hatóság megőrizze az információk titkosságát, és tájékoztassák 

egymást abban az esetben, ha a titkossági előírásoknak nem tudnak teljes mértékben megfelelni.

A 18. cikk (4) bekezdése a kölcsönös jogsegélyről szóló 2001. évi uniós jegyzőkönyv 4. cikkén 

alapul. Ez a bekezdés külön a banki információk megszerzése céljából kibocsátott ENYP-vel 

foglalkozik (lásd: 23–25. cikk). A 18. cikk (4) bekezdése kötelezettséget ró a tagállamokra, hogy 

hozzák meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a bankok ne hozzák az érintett 

banki ügyfelek vagy más harmadik személyek tudomására, hogy nyomozás van folyamatban.

IV. fejezet: Bizonyos nyomozási cselekményekre vonatkozó különös rendelkezések

Ez a jogi eszköz a bizonyítékok gyűjtésére vonatkozóan egyetlen rendszert hoz létre. További 

szabályokra van azonban szükség néhány fajta nyomozási cselekmény esetében, amelyeket az 

ENYP hatálya alá kell vonni. A kölcsönös jogsegélyről szóló 2000. évi uniós egyezmény és az 

ahhoz csatolt 2001. évi jegyzőkönyv különböző cikkei kitérnek e cselekmények legtöbbjére. Az új 

jogi eszköz ezeket a cikkeket veszi alapul. E szabályok beépítése ebbe a jogi eszközbe elsősorban 

az általános rendszerhez képest részletesebb szabályok meghatározását szolgálja. Az általános 

rendszerhez képest bizonyos eltéréseket is meghatároznak az elutasítás további indokai formájában.

19. cikk: Fogva tartott személyek ideiglenes átadása a kibocsátó államnak nyomozati célból

A 19. cikk arra a helyzetre vonatkozik, amikor a kibocsátó hatóság azt kéri, hogy a végrehajtó állam 

területén fogva tartott személy jelenjen meg a kibocsátó állam területén. Ezzel a helyzettel a 

kölcsönös jogsegélyről szóló 1959. évi egyezmény 11. cikke foglalkozik. Noha a kölcsönös 

jogsegélyről szóló 1959. évi egyezmény 11. cikke ezen egyezmény III. fejezetének részét képezi, 

amely nem kapcsolódik közvetlenül a bizonyítékszerzéshez, az átadás ilyen formája is belekerül az 

ENYP-ről szóló jogi eszközbe, mivel azért döntenek az átadásról, hogy lehetővé tegyék egy adott 

nyomozási cselekmény későbbi végrehajtását. A cél például annak garantálása, hogy az adott 

személy a kibocsátó államban rendelkezésre álljon egy meghallgatáshoz.
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A 19. cikk (2) bekezdése az ENYP általános szabályozása tekintetében a 10. cikkben 

meghatározottakon kívül további indokokat sorol fel az elismerés megtagadására vonatkozóan. A 

kölcsönös jogsegélyről szóló 1959. évi egyezmény 11. cikke alapján ezek a további indokok a 

következők: a fogva tartott személy nem járul hozzá az átadáshoz, jelenléte szükséges a megkeresett 

fél területén zajló büntetőeljárásban, illetve az átadás valószínűleg meghosszabbítaná a fogva tartás 

időtartamát.

A 19. cikk (3)–(8) bekezdése nem igényel külön magyarázatot. A 19. cikk (9) bekezdése 

meghatározza, hogy az átadásból eredő költségeket a kibocsátó állam viseli, ami már a kölcsönös 

jogsegélyről szóló 1959. évi egyezmény 20. cikke értelmében is így van.

20. cikk: Fogva tartott személyek ideiglenes átadása a végrehajtó államnak nyomozati célból

A kölcsönös jogsegélyről szóló 2000. évi egyezmény 9. cikkén alapuló 20. cikk szintén a fogva 

tartott személyek átadásával kapcsolatos. Ugyanakkor míg a 19. cikk arra a helyzetre vonatkozik, 

amikor az adott személyt a végrehajtó államban tartják fogva és a kibocsátó államnak kell átadni, 

addig a 20. cikk olyan személyekre vonatkozik, akiket a kibocsátó államban tartanak fogva és 

átadásukat a végrehajtó állam várja. Ilyen átadásra kerülhet sor például akkor, ha a gyanúsított 

személyt a bűntény helyszínére akarják vinni (olyan esetben, ha a bűncselekményt a végrehajtó 

államban követték el).

A 20. cikk (2) bekezdése az ENYP általános szabályozása tekintetében a 10. cikkben 

meghatározottakon kívül további indokokat sorol fel az elismerés megtagadására vonatkozóan, a 

kölcsönös jogsegélyről szóló 2000. évi uniós egyezmény 9. cikke alapján. Az első további indok 

ahhoz kapcsolódik, hogy egyes tagállamokban fontos az érintett személy előzetes hozzájárulása. A 

második további indok arra vonatkozik, ha az érintett hatóságok között nincs megállapodás az 

ideiglenes átadás részleteiről.

A 20. cikk (3) és (4) bekezdése az átadandó személy hozzájárulásával kapcsolatos. A kölcsönös 

jogsegélyről szóló 2000. évi uniós egyezményhez hasonlóan azt, hogy kérni kell-e a hozzájárulást, 

az érintett tagállamok nemzeti jogától teszik függővé. Minden egyes tagállam jelezheti azt, hogy 

minden esetben vagy bizonyos feltételek esetén kér hozzájárulást. A 28. cikk (1) bekezdésének d) 

pontja kötelezettséget ír elő, hogy erről a követelményről vagy ezekről a feltételekről értesíteni kell 

a Bizottságot azért, hogy a kibocsátó állam még az ENYP kibocsátása előtt tisztában legyen 

azokkal.
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A 20. cikk (5) bekezdése nem igényel további magyarázatot.

A 20. cikk (6) bekezdése megismétli a 19. cikk (9) bekezdésében foglalt elvet, azonban mivel ebben 

az esetben az érintett személyt a végrehajtó államban tartják majd fogva, a bekezdés egyértelművé 

teszi, hogy a kibocsátó állam által viselt költségek, amelyek fedezik például az érintett személy 

szállítását, nem foglalják magukban a személynek a végrehajtó államban való fogva tartásából 

eredő költségeket.

21. cikk: Videokonferencia útján történő meghallgatás

A 21. cikk a kölcsönös jogsegélyről szóló 2000. évi uniós egyezmény 10. cikkén alapul, és a 

következő magyarázatok is többnyire az említett egyezményre vonatkozó magyarázó jelentésből 

származnak.

Az ebben a jelentésben kifejtettek szerint az új technológiák kifejlesztése révén lehetővé vált, hogy 

egy adott országban lévő személy egy másik országban tartózkodó személlyel közvetlen video-

összeköttetés útján kommunikáljon. A 21. cikk azt a célt szolgálja, hogy alapot szolgáltasson ennek 

az új eljárásnak az alkalmazásához és megkönnyítse azt annak érdekében, hogy áthidalják a 

büntetőügyekben esetlegesen felmerülő olyan nehézségeket, amikor az érintett személy egy adott 

tagállamban tartózkodik, és jelenléte a másik tagállamban nem célszerű vagy nem lehetséges. Ez a 

cikk általában véve a szakértők és a tanúk meghallgatására vonatkozik, ugyanakkor a 21. cikk (10) 

cikkében foglalt különleges feltételek mellett vádlottak meghallgatására is lehet alkalmazni.

A 21. cikk (1) bekezdése egyértelművé teszi, hogy a kibocsátó államban ENYP-t lehet kibocsátani 

azért, hogy videokonferencia útján hallgassanak meg egy olyan személyt, aki a végrehajtó államban 

tartózkodik. Ilyen ENYP-t akkor lehet kibocsátani, ha a kibocsátó hatóság az érintett személyt 

tanúként vagy szakértőként kívánja meghallgatni, és nem célszerű vagy nem lehetséges, hogy a 

személy a kihallgatás céljából ebbe az államba utazzon. A „nem célszerű” körülmény például olyan 

esetekben állhat fenn, amikor a tanú nagyon fiatal, nagyon idős vagy rossz az egészségi állapota; a 

„nem lehetséges” esete például akkor fordulhat elő, ha a kibocsátó államban való személyes 

megjelenés komoly veszélynek tenné ki a tanút.
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Az ENYP végrehajtása elvileg kötelező, de a kölcsönös bűnsegélyről szóló 2000. évi uniós 
egyezményben foglaltakhoz hasonlóan megtagadható, ha ellentétes lenne a végrehajtó állam 
alapvető jogelveivel. Ez az elismerés megtagadásának további indokát jelenti az ENYP általános 
szabályozása tekintetében a 10. cikk (1) bekezdésében meghatározottakon kívül (21. cikk (2) 
bekezdés). Ebben az esetben az „alapvető jogelvekre” való hivatkozás azt jelenti, hogy az ENYP 
végrehajtása nem utasítható el pusztán abból az okból, hogy a végrehajtó állam joga nem 
rendelkezik a tanúk és szakértők videokonferencia útján történő meghallgatásáról, vagy hogy a 
videokonferencia útján történő meghallgatás egy vagy több részletes feltétele a nemzeti jog szerint 
nem teljesülne (lásd a kölcsönös jogsegélyről szóló 2000. évi uniós egyezményre vonatkozó 
magyarázó jelentést).

A 21. cikk (2) bekezdése arról is rendelkezik, hogy a végrehajtás elutasítható, ha a végrehajtó állam 
nem rendelkezik a videokonferenciához szükséges technikai eszközökkel, de a 21. cikk (3) 
bekezdése egyértelművé teszi azt is, hogy ezeket a forrásokat a kibocsátó állam rendelkezésre 
bocsáthatja.

A 21. cikk (4) bekezdése értelmében a 10. cikk (2) bekezdésében előírt, a kibocsátó hatósággal 
folytatandó konzultáció kötelezettsége vonatkozik azokra az esetekre, ha a végrehajtó hatóság az 
alapvető jogelvekkel vagy a technikai eszközök hiányával kapcsolatos ezen további indokok 
egyikére szándékozik hivatkozni.

A videokonferencia útján történő meghallgatás azon a tényen alapul, hogy nem lehetséges vagy 
nem célszerű, hogy a tanú vagy a szakértő a meghallgatáson személyesen megjelenjen (21. cikk (1) 
bekezdés). Az ENYP-nek ki kell fejtenie ennek okait. Az adott körülmények megítélését azonban 

teljes egészében a végrehajtó államra hagyják (21. cikk (5) bekezdés).A videokonferencia útján 
történő meghallgatás során betartandó szabályokat a 21. cikk (6) bekezdése határozza meg.
– Mindenekelőtt az a) pont rendelkezik a végrehajtó állam igazságügyi hatósága egy 

képviselőjének jelenlétéről és szükség esetén beavatkozásáról többek között annak 
garantálása érdekében, hogy a meghallgatás folyamán ne sérüljenek e tagállam alapvető 
jogelvei.

– A b) pont értelmében az érintett illetékes hatóságoknak kell szükség esetén megállapodniuk a 
meghallgatni kívánt személy védelmét szolgáló lépésekről. Ebbe beletartozhat bármely olyan 
jogszabály alkalmazása, amely a kibocsátó államban a meghallgatni kívánt személyek 
védelmére vonatkozóan létezik.

– A c) pont kifejti, hogy a meghallgatást közvetlenül a kibocsátó állam igazságügyi hatósága 
végzi vagy annak irányításával végzik, a saját nemzeti jogszabályaival összhangban.
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– Az e) pont sérelme nélkül a videkonferencia útján meghallgatni kívánt személy nem 

rendelkezhet kevesebb joggal, mint ami abban az esetben illetné meg, ha a kibocsátó 

államban jelenne meg egy meghallgatáson.

– Ezenkívül a d) pont előírja a végrehajtó hatóság számára, hogy szükség esetén, illetve ha ezt a 

kibocsátó állam vagy az érintett személy kéri, tolmácsot bocsásson a meghallgatni kívánt 

személy rendelkezésére.

– Az e) pont biztosítékot tartalmaz e személy számára, amelynek értelmében hivatkozhat a 

vallomás megtagadásának jogára, amelyet akár a végrehajtó állam, akár a kibocsátó állam 

joga biztosít számára. Ha ilyen jogra hivatkoznak, a meghallgatást lebonyolító igazságügyi 

hatóságnak kell – természetesen a végrehajtó állam igazságügyi hatóságának feladatától 

függően – meghoznia azokat az intézkedéseket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a 

meghallgatásra az alapvető jogelveinek megfelelően kerüljön sor. Az érintett igazságügyi 

hatóságoknak konzultálniuk kell egymással a vallomástétel megtagadásának jogára való 

bármely hivatkozásról.

A 21. cikk (7) bekezdése előírja, hogy a végrehajtó állam igazságügyi hatóságának jegyzőkönyvet 

kell készítenie a videokonferencia útján történő meghallgatásról, és azt továbbítania kell a 

kibocsátó államnak. Az említett bekezdés meghatározza, hogy a jegyzőkönyvnek milyen elemeket 

kell tartalmaznia. Nem tartozik ezek közé a meghallgatás tartalma. Meg kell jegyezni azonban azt 

is, hogy mivel biztosítani kell az érintett személyek, így a meghallgatott személyen kívül a 

végrehajtó államban a meghallgatáson részt vevő személyek védelmét, az érintett tagállamok 

nemzeti joguktól függően a jegyzőkönyvre vonatkozóan külön gyakorlati részletekről 

állapodhatnak meg. Egy ilyen megállapodás eredményeként előfordulhat például, hogy bizonyos 

személyek nevét, akik részt vettek a végrehajtó államban a meghallgatáson, nem veszik fel a 

jegyzőkönyvbe, azonban adott esetben jelzik az általuk betöltött szerepet.

Tekintve, hogy a videokonferencia útján történő meghallgatással jelentős költségek járhatnak 

együtt, a 21. cikk (8) bekezdése meghatározza azt a szabályt, hogy a kibocsátó állam bizonyos 

költségeket megtérít a végrehajtó államnak. A végrehajtó tagállam azonban dönthet úgy, hogy 

lemond az ilyen térítések egy részéről vagy az egészéről.
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A 21. cikk (9) bekezdése előírja, hogy amennyiben egy személy a videokonferencia útján történő 

meghallgatás során megtagadja a tanúvallomást, illetve szakértői nyilatkozat tételét, vagy hamis 

tanúvallomást, illetve hamis nyilatkozatot tesz, a végrehajtó államnak ugyanolyan módon kell 

tudnia eljárni e személy tekintetében, mintha az érintett személy a végrehajtó állam nemzeti 

eljárásainak megfelelően jelent volna meg a meghallgatáson. Ez abból következik, hogy a 

videokonferencia útján történő meghallgatáson való tanúvallomás-tétel, illetve nyilatkozattétel 

kötelezettsége – az említett bekezdés értelmében – a végrehajtó állam jogából ered. A bekezdés 

célja különösen annak szavatolása, hogy amennyiben egy tanú nem tesz eleget tanúvallomás- vagy 

nyilatkozattételi kötelezettségének, magatartása a videokonferencia alkalmazása nélküli hazai 

ügyekben alkalmazandókhoz hasonló következményekkel járjon. Ha a (9) bekezdésben említett 

nehézségek merülnek fel, a kibocsátó és a végrehajtó hatóság kommunikálhat egymással az említett 

bekezdés alkalmazásáról. Ez általában azt jelenti, hogy a kibocsátó államnak a meghallgatást 

lebonyolító hatósága a lehető leghamarabb ellátja a végrehajtó államot az ahhoz szükséges 

információkkal, hogy az utóbbi meghozhassa a megfelelő intézkedéseket a tanúval vagy a 

szakértővel szemben.

A 21. cikk (10) bekezdése lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy e cikk alkalmazását a 

vádlottak videokonferencia útján történő meghallgatására is kiterjesszék. A kölcsönös jogsegélyről 

szóló 2000. évi uniós egyezmény értelmében ez csak egy lehetőség volt, amely teljes mozgásteret 

hagyott a tagállamoknak. A nem kötelező erejű rendelkezés nem lenne összeegyeztethető ezzel a 

javaslattal. Ugyanakkor biztosított a rugalmasság a megtagadás további okai révén, amelyek azzal 

kapcsolatosak, ha a vádlott nem járul hozzá a videokonferencia útján történő meghallgatáshoz, vagy 

ha az ENYP végrehajtása ellentétes a végrehajtó állam jogával.

22. cikk: Telefonkonferencia útján történő meghallgatás

A 22. cikk a kölcsönös jogsegélyről szóló 2000. évi uniós egyezmény 11. cikkén alapul. Az arról 

szóló jelentésben foglalt magyarázatnak megfelelően a telefonkonferencia útján történő 

meghallgatás egy további olyan terület, amelyen a kölcsönös jogsegély keretében távközlési 

eszközöket lehet felhasználni. Az ilyen meghallgatás különösen hasznos lehet olyan helyzetekben 

például, amikor a tanútól rutinkérdésről kérnek nyilatkozatot. Továbbá ezeket meglehetősen 

könnyen és gazdaságosan lehet megszervezni és lebonyolítani. Ez a cikk meghatározza a
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telefonkonferencia útján történő meghallgatás iránti kérelmekre vonatkozóan a tagállamok között 

alkalmazandó szabályokat. Megjegyzendő azonban, hogy a 22. cikk rendelkezései nem 

szándékoznak aláásni azt a néhány tagállamban létező gyakorlatot, amely szerint egy adott személyt 

külföldről, esetleg konzuli képviselet helyiségeiben, telefonon keresztül annak a tagállamnak a 

segítsége nélkül hallgatnak meg, ahol a személy éppen tartózkodik.

A 22. cikk (1) bekezdése előírja, hogy ENYP bocsátható ki annak érdekében, hogy az egyik 

tagállam igazságügyi hatóságai tanúként vagy szakértőként egy másik tagállam területén tartózkodó 

személyt telefonkonferencia keretében meghallgathassanak.

A 22. cikk (2) cikke a 10. cikk (1) bekezdésében említetteken kívül a megtagadás további két 

indokát határozza meg. A telefonkonferencia lebonyolítása céljából kiadott ENYP végrehajtása 

megtagadható, ha a telefonkonferencia alkalmazása ellentétes a végrehajtó állam alapvető 

jogelveivel, vagy ha a tanú vagy szakértő nem ért egyet azzal, hogy a meghallgatás ezzel a 

módszerrel történjen. A (4) bekezdés értelmében a végrehajtó tagállam a meghallgatás gyakorlati 

részleteit illetően kérheti, hogy a 21. cikk (6) és (9) bekezdésének rendelkezései vonatkozzanak a 

meghallgatásra, amennyiben azok alkalmazandók. A tagállamok ellentétes értelmű megállapodása 

hiányában a 21. cikk (8) bekezdését automatikusan alkalmazni kell.

23. cikk: Bankszámla-információk

A 23–25. cikk a kölcsönös jogsegélyről szóló 2001. évi uniós jegyzőkönyv 1–3. cikkén alapul, 

amelyek a banki információk kérdésével foglalkoznak. Az egyes cikkek az alábbi három intézkedés 

egyikével foglalkoznak: banszámla-információk szerzése (23. cikk), múltbeli banki ügyletekre 

vonatkozó információk szerzése (24. cikk), valamint jövőbeli banki ügyletek folyamatos nyomon 

követése (25. cikk). Az alábbi magyarázatok szintén nagyrészt a kölcsönös jogsegélyről szóló 2001. 

évi uniós jegyzőkönyv magyarázó jelentéséből származnak.
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A 23. cikk azokra az ENYP-kre vonatkozik, amelyeket az olyan bankszámlákkal kapcsolatos 
információk szerzése céljából bocsátanak ki, amelyek valamely természetes vagy jogi személy 
bankszámlái, illetve amelyek felett valamely természetes vagy jogi személynek rendelkezési joga 
van. A 23. cikk (2) bekezdésében foglalt kötelezettség kiterjed a bankszámláknak a végrehajtó 
állam területén való felkutatására is. Ez a bekezdés nem kötelezi a tagállamokat arra, hogy központi 
bankszámla-nyilvántartásokat hozzanak létre, hanem a tagállamokra bízza annak eldöntését, hogy 
hogyan feleljenek meg hatékony módon ennek a rendelkezésnek. Ha a végrehajtó hatóság a 
területén sikeresen felkutat egy bankszámlát, akkor köteles a kibocsátó államnak megadni a 
bankszámlaszámot és az azzal kapcsolatos valamennyi adatot.

A 23. cikk az olyan bankszámlákkal kapcsolatos információkra korlátozódik, amelyek olyan 
természetes vagy jogi személy bankszámlái, illetve amelyek felett valamely olyan természetes vagy 
jogi személynek van rendelkezési joga, aki bűnügyi nyomozás tárgyát képezi. Ez a cikk azokra a 
bankszámlákra is kiterjed, amelyekre vonatkozóan az ilyen személy meghatalmazással rendelkezik 
(a 23. cikk (3) bekezdése).

Azok a számlák, amelyek felett a nyomozás tárgyát képező személynek rendelkezési joga van, 
magukban foglalják az olyan számlákat is, amelyeknek az adott személy a tényleges tulajdonosa, és 
ez attól függetlenül érvényes, hogy e bankszámlákkal természetes személy, jogi személy vagy olyan 
vagyonkezelői alap, illetve meghatározott célú alapok kezelését célzó más eszközök formájában 
vagy nevében eljáró szerv rendelkezik, amelyek alapítójának vagy kedvezményezettjének 
személyazonossága ismeretlen. A tényleges tulajdonos fogalmát a pénzügyi rendszereknek a 
pénzmosás, valamint terrorizmus finanszírozása céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló, 
2005. október 26-i 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv1 3. cikkének (6) bekezdése 
határozza meg.

Azok a számlák, amelyekre vonatkozóan az eljárás tárgyát képező személy meghatalmazással 
rendelkezik, beletartoznak azon számlák fogalmába, amelyek felett az említett személynek 
rendelkezési joga van, de az ilyen számlákra külön rendelkezés vonatkozik (23. cikk (3) bekezdés). 
Ezek nem tartoznak automatikusan ezen irányelv hatálya alá. Ahhoz, hogy annak hatálya kiterjedjen 
ezekre, az ilyen információk iránti igényt a kibocsátó hatóságnak az ENYP-ben külön meg kell 
említenie. Továbbá előfeltétele az is, hogy az ilyen információk ésszerű időn belül megadhatók. Ez 
a megfogalmazás nem azt a kötelezettséget rója a kibocsátó hatóságra, hogy minden lehetséges,
akármilyen költséges és időigényes erőfeszítést tegyen meg az információ megszerzése érdekében, 
hanem hogy annyi erőfeszítést tegyen, ami a források tekintetében arányban áll az ügy 
fontosságával és sürgősségével. Ezt a végrehajtó hatóság azoknak az információknak az alapján

  
1 HL L 309., 2005.11.25., 15.o.
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tudja felmérni, amelyeket a kibocsátó hatóság a 23. cikk (6) cikk alapján köteles szolgáltatni. E 

korlátozások egyik oka az, hogy a meghatalmazással kapcsolatos információkhoz gyakran sokkal 

bonyolultabb hozzáférni, még akkor is, ha azok „a bank birtokában vannak”. Előfordulhat például, 

hogy az ilyen jellegű információ nem érhető el a bank székhelyének számítógépes rendszerén 

keresztül, hanem azokat a bank helyi fiókjaiban kell felkutatni. Egyes esetekben a keresett 

információ csak a számítógépes adatállományokon kívüli adatállományokban áll rendelkezésre.

A 23. cikk (4) bekezdése egyértelművé teszi, hogy az információszolgáltatás kötelezettsége csak 

abban az esetben alkalmazandó, ha az információk a számlát kezelő bank rendelkezésére állnak. 

Ennek megfelelően a javaslat a bankszámlákkal kapcsolatos információk tárolására vonatkozóan 

nem ró új kötelezettségeket a tagállamokra vagy a bankokra.

A 23. cikk (5) bekezdése – a kölcsönös jogsegélyről szóló 2001. évi uniós jegyzőkönyv 1. cikkében 

foglalt korlátozás alapján – lehetővé teszi az ENYP végrehajtásának a megtagadását, ha a 

bűncselekmény nem tartozik a rendelkezésben felsorolt kategóriák egyikébe sem.

A 23. cikk (6) bekezdése az ENYP-ben specifikus információk megadását írja elő a kibocsátó 

hatóságnak. A cél az, hogy az ENYP lehetőség szerint bizonyos bankokra és/vagy számlákra 

korlátozódjon, és megkönnyítsék az ENYP végrehajtását. Ez a cikk kötelezettséget ró a kibocsátó 

hatóságra, hogy gondosan mérlegelje, hogy „az információk alapvető jelentőségűek” lehetnek-e „a 

bűncselekményre irányuló nyomozás szempontjából”, és ezt kifejezetten jelezze az ENYP-ben, 

valamint azt is gondosan fontolja meg, hogy mely tagállamnak vagy tagállamok küldje az ENYP-t. 

Ez a bekezdés azt jelenti, hogy a kibocsátó hatóság nem alkalmazhatja ezt az intézkedést arra, hogy 

bármely – vagy valamennyi – tagállamtól információkat „halásszon”, hanem olyan tagállamnak kell 

címeznie az ENYP-t, amely valószínűleg meg tudja adni a kért informáiót. Mindazonáltal a 

rendelkezés nem teszi lehetővé a végrehajtó hatóság számára, hogy megkérdőjelezze azt, hogy a 

kért információ az első franciabekezdés szerint alapvető jelentőségű lehet-e az adott nyomozás 

szempontjából.
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Az ENYP-nek az azokra a bankokra vonatkozó információkat is tartalmaznia kell, amelyekről úgy 

gondolják, hogy az érintett számlákat kezelik, ha ilyen információ rendelkezésre áll. Ebből az 

következik, hogy a kibocsátó hatóságnak meg kell próbálnia az ENYP-t csak egyes típusú 

bankszámlákra és/vagy csak egyes bankok által kezelt számlákra korlátozni. Ez lehetővé teszi a 

végrehajtó hatóság számára, hogy ennek megfelelően leszűkítse az ENYP végrehajtását. A 

kibocsátó hatóság megad minden olyan egyéb információt is a végrehajtó hatóságnak, amely 

megkönnyítheti az ENYP végrehajtását.

24. cikk: Banki ügyletekre vonatkozó információk

A 24. cikk azokra az ENYP-kre vonatkozik, amelyek a bankszámlákkal vagy a múltbeli banki 

ügyletekkel kapcsolatos információk megszerzésére irányulnak. Ez a cikk a kölcsönös jogsegélyről 

szóló 2001. évi uniós jegyzőkönyv 2. cikkén alapul. Kapcsolat áll fenn a 23. és a 24. cikk között, 

amennyiben előfordulhat, hogy a kibocsátó hatóság a bankszámlával kapcsolatos részleteket a 23. 

cikkben meghatározott intézkedés révén kapta meg, és ezt követően kérhet információkat a 

bankszámlán keresztül bonyolított banki műveletekről. Az intézkedés azonban önmagában is 

megállja a helyét, és annak meghozataláról olyan bankszámlával kapcsolatban is dönthetnek, 

amelyről a kibocsátó állam nyomozó hatóságai bármely más módon vagy csatornán keresztül 

szereztek tudomást.

A 24. cikk (1) bekezdése – a 23. cikktől eltérően – nem tesz utalást a bűnügyi nyomozás tárgyát 

képező személyhez kapcsolódó számlákra. Ez egyértelművé teszi azt, hogy az ENYP kiterjedhet 

olyan harmadik személyek bankszámláira is, akik maguk nem képezik büntetőeljárások tárgyát, de 

akiknek a számlái valamilyen módon a bűnügyi nyomozáshoz kapcsolódnak. A kibocsátó 

hatóságnak minden ilyen kapcsolatról említést kell tennie az ENYP-ben. Gyakorlati példa erre az a 

helyzet, amikor egy ártatlan és erről tudomással egyáltalán nem rendelkező személy bankszámláját 

használják a gyanúsított két számlája közötti „szállítóeszközként” azért, hogy zavarossá tegyék és 

eltitkolják az ügyletet. A 24. cikk lehetővé teszi a kibocsátó hatóság számára, hogy az ilyen 

számláról indított vagy arra irányuló bármely ügyletről információt szerezzen.

Azokról az ügyletekről kell információt szolgáltatni, amelyeket egy adott időszakban, az ENYP-ben 

meghatározott egy vagy több számlán keresztül bonyolítottak le. Az ilyen ENYP végrehajtása során 

továbbított információknak ki kell terjedniük „a forrás- vagy kedvezményezett számlák adataira” is
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(24. cikk (1) bekezdés). Ezért nem elég tehát, ha a végrehajtó hatóság az ENYP-re adott válaszként 
pusztán arról szolgáltat információt, hogy egy bizonyos összegű pénzt egy bizonyos napon átutaltak 
az adott számláról egy másik számlára vagy fordítva, hanem meg kell adnia a kibocsátó hatóságnak 
a forrás- vagy kedvezményezett számlára vonatkozó információt is, azaz a bankszámlaszámot és 
minden olyan egyéb adatot, amely ahhoz szükséges, hogy a kibocsátó hatóság az adott bankszámla 
tekintetében ENYP-t tudjon kibocsátani. Ez lehetővé teszi a kibocsátó hatóság számára, hogy 
számláról számlára nyomon kövesse a pénzmozgásokat.

A 24. cikk (2) bekezdése megfelel a 23. cikk (2) bekezdésének. Lásd az e rendelkezésre vonatkozó 

fentebbi megjegyzést.

A 24. cikk (3) bekezdése megfelel a 23. cikk (4) bekezdésének. Lásd az e rendelkezésre vonatkozó 

fentebbi megjegyzést.

A 24. cikk (4) bekezdése megfelel a 23. cikk (6) bekezdése első franciabekezdésének, de kevésbé 

részletesen fogalmaz amiatt, hogy a 24. cikknek megfelelően kibocsátott ENYP-k jellegüknél fogva 

konkrétabbak, mint a 23. cikk alapján kibocsátottak.

25. cikk: Banki ügyletek nyomon követése

A jövőben sorra kerülő banki ügyletek nyomon követése olyan intézkedés, amelyet a kölcsönös 

jogsegélyről szóló 2001. évi uniós jegyzőkönyv 3. cikke már magában foglal. Mindazonáltal e 

jegyzőkönyv magyarázó jelentésében az áll, hogy „ez a cikk (…) csak arra kötelezi a tagállamokat, 

hogy hozzák létre ezt a mechanizmust – a tagállamok kérésre legyenek képesek segítséget nyújtani –

, azonban az egyes tagállamokra bízza annak eldöntését, hogy egy adott esetben nyújtható-e 

segítség, és ha igen, milyen feltételek mellett”.

Egy ilyen tág mozgástér nem áll összhangban az EU-ban – különösen a kölcsönös elismerés elve 

alapján – folytatott igazságügyi együttműködés jelenlegi fejleményeivel. Ezért habár e javaslat 25. 

cikke nagyrészt a kölcsönös jogsegélyről szóló 2001. évi uniós jegyzőkönyv 3. cikkén alapul, mégis 

bizonyos mértékig különbözik tőle.
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Figyelembe veszi ugyanakkor az intézkedés jellegét és azt, hogy mennyire érzékeny intézkedésről 

van szó, és e tekintetben a javaslat kellő rugalmasságot biztosít. Ez a rugalmasság nem magában a 

25., hanem a 27. cikkben tükröződik. A banki ügyletek nyomon követése olyan intézkedés, amely 

valós idejű, folyamatos vagy egy bizonyos időn át tartó bizonyítékgyűjtéssel jár, és ezért ez a 27. 

cikk hatályába tartozik, amely rugalmasságot biztosít azáltal, hogy az elismerés megtagadására 

további külön indokot említ (lásd alább).

A 25. cikk (1) bekezdése lehetőséget ad arra, hogy ENYP-t bocsássanak ki jövőbeli banki ügyletek 

nyomon követésére.

A 25. cikk (2) bekezdése megfelel a 23. cikk (2) bekezdése első mondatának. Lásd az e 

rendelkezésre vonatkozó fentebbi megjegyzést.

A 25. cikk (3) bekezdése megfelel a 24. cikk (4) bekezdésének.

A 25. cikk (4) bekezdése szerint a kibocsátó állam és a végrehajtó állam illetékes hatóságai 

megállapodnak a nyomon követés gyakorlati részleteiről.

26. cikk: Ellenőrzött szállítások

Az ellenőrzött szállításokat elsősorban a tiltott kereskedelem keretében elkövetett 

bűncselekményekkel kapcsolatos nyomozások során alkalmazzák. A cél annak elkerülése, hogy a 

tiltott áruk szállítóját (például a kábítószert szállító teherautót) megállítsák, ehelyett megvárják 

például a szállítás célba érését. Ez alapvetően fontos intézkedés ahhoz, hogy a bűnszervezetet 

számolják fel ahelyett, hogy csupán a teherautó sofőrjét tartóztatnák le például.

Az 1990. évi Schengeni Egyzmény 73. cikke már foglalkozott az ellenőrzött szállítások kérdésével, 

de csak a kábítószer-kereskedelem területén. A bűncselekmények egyéb formáira a kölcsönös 

jogsegélyről szóló 2000. évi uniós egyezmény 12. cikke terjesztette azt ki.
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A kölcsönös jogsegélyről szóló 2000. évi uniós egyezmény magyarázó jelentésének 12. cikkében a 

következő áll: „Az »ellenőrzött szállítás« fogalmát az egyezmény nem határozta meg konkrétan, és 

azt a nemzeti jognak és gyakorlatnak megfelelően kell értelmezni. Ezt a rendelkezést kell alkalmazni 

például, ha a tiltott szállítmányokat az érintett tagállamok hozzájárulásával feltartóztatták, és az 

eredeti – érintetlen, illetve részben vagy egészben eltávolított vagy kicserélt – tartalommal 

továbbszállíthatták”.

A 26. cikk kifejezetten rendelkezik arról a lehetőségről, hogy ellenőrzött szállítás végrehajtásához 

ENYP-t lehet alkalmazni. Az ENYP-re vonatkozó általános szabályok alkalmazandók, így nem

szükséges a kölcsönös jogsegélyről szóló 2000. évi uniós egyezmény 12. cikkének teljes tartalmát 

átemelni. Az egyetlen olyan szabály, amelyre konkrétan hivatkozni kellett, a 26. cikk (2) 

bekezdésében található, és azzal kapcsolatos, hogy a műveletet mindig a végrehajtó állam illetékes 

hatóságai irányítják és ellenőrzik.

27. cikk: Valós idejű, folyamatos vagy egy bizonyos időn át tartó bizonyítékgyűjtéssel járó 

nyomozási cselekmények

A 27. cikk kulcsfontosságú elemét képezi e javaslatnak és az arra tett kísérletnek, hogy átfogó, 

rugalmas és hatékony rendszer jöjjön létre.

Több olyan nyomozási cselekményt foglal magában, amely valós idejű, folyamatos vagy egy 

bizonyos időn át tartó bizonyítékgyűjtéssel jár. Ebbe beletartozik például a távközlés lehallgatása1, 

egy hely vagy egy személy megfigyelése vagy a titkos műveletek. Olyan intézkedések is 

idetartoznak, amelyeket ez a javaslat konkrétan megemlít, mint például az ellenőrzött szállítások és 

a banki ügyletek nyomon követése.

Ezeknek az intézkedéseknek az alkalmazására számos – különösen a szervezett bűnözéssel vagy a 

terrorizmussal kapcsolatos – nyomozáshoz szükség van. Ezért alapvetően fontos ezek bevonása a 

javaslat hatálya alá. Ennek hiányában az igazságügyi hatóságok továbbra is több rendszerrel 

állnának szemben, és nem tudnák egyetlen dokumentumba foglalni az összes olyan nyomozási 

cselekményt, amelyet valamely másik tagállamban végre szeretnének hajtatni.

  
1 A távközlés lehallgatásának csak nagyon specifikus formái nem tartoznak e javaslat 

hatályába. Lásd a 3. cikk (2) bekezdésének b) és c) pontjában foglalt magyarázatokat.
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Ugyanakkor ezeket az intézkedéseket jelentős különbségek is jellemzik a tagállamok 

jogszabályaiban, ami jelentős következményekkel jár, mivel ezek az intézkedések az alapvető jogok 

érzékeny korlátozását vonják maguk után, különösen ami a magánéletet illeti. Ezért is vonatkozik 

az ebbe a kategóriába tartozó intézkedésekre a kölcsönös jogsegély eszközei körébe tartozó más 

intézkedésekhez képest kevésbé kötelező erejű szabályozás.

Mindezekre figyelemmel egyrészt szükség van arra, hogy ezek az intézkedések az ENYP hatálya 

alá tartozzanak, másrészt nem reális és nem célszerű az elismerés megtagadásának indokait az 

ENYP általános szabályozásában foglalt indokokra korlátozni.

Annak érdekében, hogy összeegyeztethető legyen a rugalmasság célja a széles körű hatállyal, a 27. 

cikk meghatározza azt, hogy az ilyen típusú intézkedések végrehajtása céljából ENYP-t lehet 

kibocsátani, de annak végrehajtása megtagadható, ha az adott intézkedés alkalmazása hasonló 

esetben nemzeti szinten nem lenne engedélyezett.

Elképzelhető, hogy a jövőben ezekre az intézkedésekre vonatkozóan szigorúbb szabályozás lesz 

szükséges, illetve megvalósítható, és lehetőség lesz az ENYP-ről szóló jogi eszköz módosítására 

vagy kiegészítésére e cél megvalósítása érdekében. Ez a cél azonban meghaladja a jelenlegi javaslat 

célját.

V. fejezet: Záró rendelkezések

28. cikk: Bejelentés

A 28. cikk kötelezettséget ír elő, hogy a Bizottságot több olyan döntésről tájékoztatni kell, amelyet 

ennek a jogi eszköznek a végrehajtása során meg kell hozni (a hatáskörrel rendelkező hatóságok 

kijelölése, az ENYP-hez elfogadott nyelvek megadása, a fogva tartott személyek átadásáról szóló 

20. cikk (2) bekezdésének a) bekezdésében említett hozzájárulási követelmény).
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29. cikk: Kapcsolat más megállapodásokkal és egyezményekkel

Amint azt fentebb és a részletes nyilatkozatban kifejtjük, e javaslat egyik legfőbb célja, hogy 

egyetlen szabályozás vonatkozzon a valamely más tagállamban folytatott bizonyítékgyűjtésre. Ezért 

a javaslatnak a jelenlegi szabályozások helyébe kell lépnie. Ugyanakkor fontos azt is megjegyezni, 

hogy a jelenlegi rendszer alapját képező jogi eszközök gyakran olyan szabályokról rendelkeznek, 

amelyek túlmutatnak a bizonyítékgyűjtésen (lásd például az idézés kézbesítését a kölcsönös 

jogsegélyről szóló 1959. évi egyezményben). Továbbá a 3. cikk (2) bekezdése szükségessé teszi azt, 

hogy bár nagyon korlátozott részben, de fennmaradjanak azok a jogi eszközök, amelyek azoknak az 

intézkedéseknek a területén folytatott együttműködés alapjául szolgálnak, amelyek kivételesen nem 

tartoznak e javaslat hatályába. Annak érdekében, hogy tovább lehessen folytatni az együttműködést 

ezen intézkedések és a nem bizonyítékgyűjtéssel kapcsolatos szempontok tekintetében, nem lehet e 

jogi eszközöknek csak egyes rendelkezéseit megtartani. Fontos például több cikket megtartani a 

kölcsönös jogsegélyről szóló 1959. évi egyezményből azért, hogy az idézések kézbesítésére ezt az 

egyezményt alkalmazni lehessen. A joghézagok elkerülése céljából jobb nem megpróbálni 

felsorolni azokat a cikkeket, amelyek továbbra is megmaradnak, és azokat, amelyek helyébe másik 

lép. Ezért a 29. cikk (1) bekezdése meghatározza azt, hogy ez a javaslat, amelynek középpontjában 

a bizonyítékgyűjtés áll, a felsorolt jogi eszközök „megfelelő rendelkezéseinek” helyébe lép.

Ez a javaslat lép a vagyonnal vagy bizonyítékkal kapcsolatos biztosítási intézkedést elrendelő 

határozatoknak az Európai Unióban történő végrehajtásáról szóló, 2003. július 22-i 2003/577/IB 

kerethatározat egy részének a helyébe is (29. cikk (2) bekezdés). Egy olyan jogi eszköz megtartása, 

amelyet a gyakorlatban úgysem nagyon használnak, feleslegesen bonyolult helyzetet idéz elő.

Ugyanakkor a 2003/577/IB kerethatározat nemcsak a bizonyítékkal, hanem a vagyonnal 

kapcsolatos, elkobzás céljából hozott biztosítási intézkedésekre is alkalmazandó. Ezért a 

kerethatározatot nem lehet teljes mértékben hatályon kívül helyezni.

A 29. cikk (3)–(4) bekezdése szokásos rendelkezéseket tartalmaz, amelyek lehetővé teszik az olyan 

jogi eszközök, így például regionális eszközök alkalmazását, amelyek a jelenlegi javaslathoz képest 

hozzájárulnak a bizonyítékgyűjtés további megkönnyítéséhez és egyszerűsítéséhez.
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30. cikk: Átmeneti intézkedések

A jogsegélykérelem végrehajtására vonatkozó eljárás hosszadalmas lehet, soha nem zárható le 

azonnal. Ezért átmeneti intézkedésekre van szükség. Az átmeneti intézkedés kiindulópontját a 

megkeresés kézhezvételének időpontja képezi. Az ENYP-ről szóló irányelv alkalmazásának 

megkezdését megelőzően kapott jogsegélykérelmekkel továbbra is a kölcsönös jogsegélyre 

vonatkozó jogi eszközök keretén belül kell foglalkozni. Ugyanez vonatkozik a 2003/577/IB 

kerethatározat értelmében továbbított, bizonyítékokkal kapcsolatos biztosítási határozatokra is.

31. cikk: Átültetés

Ez a cikk nem igényel további magyarázatot.

32. cikk: Jelentés az alkalmazásról

Ez a cikk nem igényel további magyarázatot.

33. cikk: Hatálybalépés

Ez a cikk nem igényel további magyarázatot.

_____________


