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- A helyzet állása  

Bevezető megjegyzések

1. A Bizottság 2011. június 8-án a büntetőeljárás során ügyvédi segítség igénybevételéhez való 
jogról, valamint a letartóztatást követő kommunikációhoz való jogról szóló európai 
parlamenti és tanácsi irányelvre vonatkozó javaslatot fogadott el1.

Ez a javaslat a harmadik intézkedés („C1 – jogsegély nélkül + D”) a büntetőeljárásokban a 
gyanúsítottak vagy vádlottak eljárási jogainak megerősítését célzó ütemterv alkalmazása 
keretében, melyet a Tanács 2009. november 30-án fogadott el2.

  
1 11497/11 (javaslat) + ADD 1 REV1 (hatásvizsgálat) + ADD 2 REV 1 (a hatásvizsgálat 

összefoglalása).
2 HL C 295., 2009.12.4., 1. o. Az első (a tolmácsoláshoz és a fordításhoz való jogról szóló „A”) 

intézkedés elfogadására 2010. október 20-án került sor (HL L 280., 2010.10.26., 1. o.). A 
második („B”) intézkedésről jelenleg folynak a tárgyalások rendes jogalkotási eljárás 
keretében (12564/10).  
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2. A Bel- és Igazságügyi Tanács 2011. szeptember 22–23-i ülésén a Bizottság ismertette 
irányelvjavaslatát a miniszterekkel, és ez utóbbiak általánosságban megvitatták a javaslatot. E 
megbeszélésen  megemlítésre került az a feljegyzés1, amelyet öt tagállam nyújtott be az 
álláspontjuk ismertetése céljából, az Egyesült Királyság és Írország pedig bejelentette 
döntését, miszerint a Lisszaboni Szerződéshez csatolt (21.) jegyzőkönyv 3. cikke alapján nem 
vesz részt az irányelv meghozatalában és alkalmazásában.

3. Az elnökség folyamatosan tájékoztatni kívánja a Tanácsot az elért eredményekről ebben a 
fontos kérdésben. Ezért úgy döntött, hogy benyújtja ezt a helyzetjelentést, melyben beszámol 
az előkészítő szervek által a szeptember 22–23-i ülés óta végzett munkáról.  

Az előkészítő szervek által végzett munka

4. A szeptemberi tanácsi ülésen folytatott vitát követően a büntető anyagi jogi munkacsoport a 
2011. szeptember 27–28-i és október 11–12-i ülésén megbeszélést tartott az 
irányelvtervezetről, a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés 
területén működő koordinációs bizottság (CATS) pedig néhány, az irányelvtervezethez 
kapcsolódó konkrét kérdést vitatott meg 2011. október 7-én2.

5. A kérdéskörrel kapcsolatban elért legutóbbi eredményeket, köztük az elnökség több, 
mindeddig nem tanulmányozott javaslatát, a 15120/11 dokumentum tartalmazza. A Tanács 
októberi ülése után egy új szöveg kerül közreadásra, amely tükrözni fogja a büntető anyagi 
jogi munkacsoport 2011. október 11-12-i ülésén végzett munka eredményét.

6. Az elnökség háláját fejezi ki az összes delegációnak azért, hogy konstruktívan hozzájárult az 
előkészítő csoportokban végzett munkához, és jelentős előrelépést tett annak érdekében, hogy 
minden tagállam számára elfogadható megállapodás szülessen. Az általános megközelítést 
tartalmazó szöveg – a megállapodás létrejöttét követően – az Európai Parlamenttel 
folytatandó tárgyalások alapját fogja képezni a rendes jogalkotási (együttdöntési) eljárás 
során.

  
1 14495/11.
2 14861/11.
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Rövid áttekintés az elért eredményekről  

7. A megbeszélések során megerősítésre került, hogy sokk cikk szorosan kapcsolódik 

egymáshoz. Ezért a delegációknak nehéz egyértelműen állást foglalniuk valamelyik cikkel 

kapcsolatban anélkül, hogy tudnák, hogy egy vagy több másik cikkel kapcsolatban milyen 

eredmény születik. Az elnökség tudatában van ennek a problémának, és szem előtt fogja azt 

tartani az irányelvtervezettel kapcsolatos munka során.

Az alábbiakban rövid áttekintést nyújtunk az eddig végzett munkáról (egyes kiválasztott 

kérdések alapján):  

Hatály (2. cikk)

8. A 2. cikk, amely a 3. és 4. cikkel együtt az irányelv központi elemét alkotja, heves vita tárgya 

volt mind a munkacsoportban1, mind a koordinációs bizottságban.

9. A 2. cikk jelenlegi szövege nagyon hasonlít az „A” és a „B” intézkedés megfelelő részeire.

Néhány delegáció azonban felvetette, hogy a szóban forgó cikkben nem kellene-e konkrétan 

meghatározni, hogy az irányelvben foglalt jogokat mely ponttól kell alkalmazni. Elsősorban 

az a felvetés hangzott el, hogy a „tudomására hozták” kifejezést – ahogy az a cikk jelenlegi 

szövegében szerepel – pontosítani kellene2.

10. Az elnökség véleménye szerint az ütemterv egymásra épülő elemeinek a kidolgozása során 

szem előtt kell tartani annak szükségességét, hogy az intézkedések következetesek legyenek 

egymással. Az is megfogalmazódott viszont, hogy az előző intézkedések szerinti hatályt 

célszerű lenne (akár kismértékben is) módosítani, amennyiben a szóban forgó irányelv egyedi 

jellegzetességei indokolják ezt.

11. E cikk kapcsán hosszasan vitáztak egy másik kérdésről is, mely a jelentéktelen esetekre, 

illetve más esetekre, pl. fegyelmi eljárásokra és a büntetésvégrehajtási intézetekben vagy 

katonai közegben elkövetett jogsértésekkel kapcsolatos esetekre vonatkozó kivételeket érinti.

  
1 14470/11.
2 Lásd pl. a 15351/11 dokumentumot.
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3. és 4. cikk – Ügyvédi segítség igénybevételéhez fűződő jog  

12. Ezekről az egymáshoz szorosan kapcsolódó cikkekről hosszas vita folyt. Kérdés, hogy a 

gyanúsított vagy vádlott számára milyen helyzetekben kell biztosítani az ügyvédi segítség 

igénybevételéhez fűződő jogot.  

13. Az előkészítő szervek által folytatott megbeszélések során kiviláglott, hogy széles körű 

egyetértés van azt illetően, hogy ezt a jogot legalább minden olyan helyzetben biztosítani kell, 

ha a gyanúsított vagy vádlott ellen büntetőeljárást folytatnak vagy ha letartóztatták 

(szabadságelvonás).

14. Nem volt azonban konszenzus azt a helyzetet illetően, amikor felkérnek valakit, hogy 

önkéntesen jelenjen meg a rendőrkapitányságon (vagy hasonló helyen) azért, hogy a nyomozó 

hatóság vagy bármely más illetékes hatóság1 kihallgassa őt, illetve amikor az említett hatóság 

megállít valakit az utcán, és feltesz neki néhány kérdést. Ezekkel a helyzetekkel kapcsolatban 

további vizsgálatra van szükség, az irányelvnek a 2. cikkben foglalt hatályára is figyelemmel.

15. Az eljárási vagy bizonyítékgyűjtési cselekményekről több alkalommal is megbeszélést 

folytattak. A Bizottság ezzel kapcsolatos, részletekbe menő javaslatára tekintettel sok 

delegáció azt kérte, hogy ezeket a cselekményeket töröljék a 3. és a 4. cikkből. A Bizottság –

több delegáció támogatásával – szeretné megtartani ezeket a rendelkezéseket, amelyek 

azonban módosítás tárgyát képezhetik.

  
1 Kihallgatásra történő „önkéntes” megjelenés esetén az érintett személy nem feltétlenül 

gyanúsított vagy vádlott. Előfordulhat, hogy kezdetben tanúként hallgatják ki (a tanúkra a 
szóban forgó irányelv nem vonatkozik), majd a kihallgatás során válnak gyanúsítottá vagy 
vádlottá valamilyen bűncselekmény kapcsán. Meg lehetne vizsgálni, hogy ezt a „köztes 
területet” hogyan lehetne lefedni az irányelv hatályának pontosítása révén.
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7. és 8. cikk – Titoktartás és eltérések

16. A titoktartásról, illetve az eltérésekről szóló 7., illetve 8. cikk szintén vita tárgyát képezte 

mind a munkacsoportban1, mind a koordinációs bizottságban. E viták eredményeképpen a 7. 

cikk a titoktartás elvétől való eltérés szigorúan meghatározott lehetőségével fog kiegészülni.

Ami a 8. cikket illeti, a tagállamok megállapodtak abban, hogy bővíteni fogják a „kényszerítő 

okok” fogalmát.

17. Nyitott kérdés továbbá a 8. cikk hatálya az 5. és 6. cikk tekintetében. Ez utóbbi (a konzuli 

vagy diplomáciai hatóságokkal való kommunikációhoz való jog) vonatkozásában felmerült, 

hogy szükség van-e egyáltalán eltérésekre.

13. cikk – Jogorvoslatok  

18. A 13. cikk a jogorvoslatok kérdésével foglalkozik. A Bizottság eredeti javaslata értelmében 

biztosítani kell a hatékony jogorvoslat lehetőségét, valamint az ügyvédi segítség 

igénybevételéhez való jog megsértésével kapott tanúvallomást vagy bizonyítékot az eljárás 

egyetlen szakaszában sem szabad felhasználni az érintett személyt terhelő bizonyítékként, 

kivéve akkor – és a javaslat erre vonatkozóan mérlegelési jogkört biztosít –, amikor e 

bizonyíték felhasználása nem sérti a védelemhez való jogot.

19. Csaknem minden tagállam világossá tette, hogy nem áll módjában elfogadni a bizottsági 

javaslat szövegét. Sok tagállam világosan leszögezte továbbá, hogy nem szabad behatárolni a 

bírák döntéshozatali jogkörét azt illetően, hogy milyen értéket tulajdonítsanak olyan 

tanúvallomásoknak vagy bizonyítékoknak, amelyek az ügyvédi segítség igénybevételéhez 

való jog megsértésén alapulnak, vagy amelyek esetében a javasolt irányelv eltérést biztosít.

  
1 14568/11.
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20. Az elnökség – azért, hogy kompromisszumos megoldást találjon – olyan szövegben 

gondolkodik pillanatnyilag, amely előírná, hogy egyrészt a tagállamoknak a nemzeti jogukban 

gondoskodniuk kell a jogorvoslat lehetőségéről, másrészt leszögezné, hogy büntetőjogi 

ügyekben illetékes bíróságnak kell megvizsgálnia, hogy milyen értéket tulajdonítsanak olyan 

tanúvallomásoknak, amelyek az ügyvédi segítség igénybevételéhez való jog megsértésén 

alapulnak. Ennek a megoldásnak az előnye az, hogy nem avatkozik be a tagállamok 

jogrendszerébe, és nem határolja be a nemzeti bírák döntéshozatali jogkörét, ugyanakkor 

rendezi az ügyvédi segítség igénybevételéhez való jog megsértésével szerzett tanúvallomások 

értékének kérdését, ami hozzá fog járulni az igazságszolgáltatási szervek közötti kölcsönös 

bizalom növeléséhez.  

Horizontális kérdések  

21. A megbeszélések során több horizontális kérdés merült fel. Többek között felvetődött, hogy 

alapjában véve mit is kell érteni az ügyvédi segítség igénybevételéhez fűződő jog alatt. Bár 

korántsem könnyű a tagállamok rendszereit „osztályozni” ebből a szempontból, a következő 

észrevételek tehetők:  

22. Egyes tagállamok azon a véleményen vannak, hogy az ügyvédi segítség igénybevételéhez 

fűződő jognak azt kell jelentenie, hogy a gyanúsított vagy vádlott ténylegesen ügyvédi 

segítséget kap, amennyiben kifejezte igényét erre. E tagállamok rendszereiben az ügyvédi 

segítség igénybevételéhez fűződő jog gyakorlásáért – legalábbis részlegesen – az illetékes 

hatóság felelős (a jog biztosításán alapuló megközelítés).  

23. Számos tagállamban viszont más rendszer van érvényben, ahol az ügyvédi segítség 

igénybevételéhez fűződő jog nem feltétlenül jelenti azt, hogy a gyanúsított vagy vádlott 

minden esetben ügyvédi segítségben részesül. Ebben a rendszerben az ügyvédi segítség 

igénybevételének biztosítására vonatkozó felelősség áthelyeződik a gyanúsítottra vagy 

vádlottra. E tagállamok szerint az ügyvédi segítség igénybevételéhez fűződő jog azt jelenti, 

hogy a gyanúsítottnak vagy vádlottnak lehetősége van arra, hogy igénybe vegye ügyvéd 

segítségét (az igénybevétel lehetőségén alapuló megközelítés).  
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24. A két rendszer közötti különbség hatással van arra, hogy a tagállamok milyen megközelítést 

alkalmaznak a javasolt irányelv hatályával kapcsolatban. Az első csoportot alkotó tagállamok 

számára aggályos, hogy az ügyvédi segítség igénybevételéhez fűződő jog tág értelmezése 

jelentős következményekkel jár eljárási és pénzügyi szempontból. A tagállamok másik 

csoportja viszont hajlik arra, hogy viszonylag széles körű jogokat biztosítson e tekintetben.

Véleményük szerint az ügyvédi segítség gyanúsítottak és vádlottak általi igénybevételéhez 

fűződő jognak már a büntetőeljárások korai szakaszában általános elvként kell érvényesülnie 

– még akkor is, ha ezt a jogot nem gyakorolják minden esetben. Néhány másik tagállam és a 

Bizottság szerint nincs feltétlenül ellentmondás a két megközelítés között, és úgy tartják, hogy 

megfelelő szövegezéssel mindkét fél számára elfogadható megoldást lehet találni.

25. Az elnökség meglátása szerint erről a kérdésről további megbeszéléseket kell folytatni annak 

érdekében, hogy az irányelv világos rendelkezéseket tartalmazzon az ügyvédi segítség 

igénybevételéhez fűződő jog tényleges mibenlétéről, és eloszlassa a szóban forgó jog 

gyakorlásának konkrét módjaival kapcsolatos aggályokat (pl. a házkutatásra más szabályok 

vonatkozhatnának, mint a kihallgatásra). Ennek segítségével elkerülhető, hogy a 

későbbiekben problémák merüljenek fel az irányelv értelmezésével kapcsolatban vagy azt 

illetően, hogy azt megfelelően ültették-e át a nemzeti jogba.  

Záró megjegyzések  

26. Az EUMSZ 67. cikkének (1) bekezdése értelmében az Unió egy, a szabadságon, a 

biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térséget alkot, amelyben tiszteletben tartják 

többek között a tagállamok eltérő jogrendszereit és jogi hagyományait. Az EUMSZ 82. 

cikkének (2) bekezdése pedig úgy rendelkezik, hogy a szabályozási minimumok 

megállapítása során figyelembe kell venni a tagállamok jogi hagyományai és jogrendszerei 

közötti különbségeket.

27. A fenti tények és alapelvek fényében az elnökség úgy véli, hogy az irányelvnek minden

tagállamban – az ott jelenleg érvényben lévő rendszert alapul véve –, amennyire csak 

lehetséges, alkalmazhatónak kell lennie, egyben tartalmaznia kell olyan magas szintű 

biztosítékokat, amelyek maradéktalanul megfelelnek az emberi jogok európai egyezményében 

(EJEE) foglalt, az Emberi Jogok Európai Bíróságának (EJEB) ítélkezési gyakorlata szerinti 

követelményszintnek.
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28. Az elnökség hálás azért, hogy ebben a kérdésben az összes érintett féllel kiváló 

együttműködésre került sor, és hogy a delegációk kezdettől fogva tevékeny és konstruktív 

módon járultak hozzá a vitához. Az elnökség felkéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy 

ugyanilyen szellemben folytassák a munkát, és – amennyiben szükséges – tanúsítsanak 

rugalmasságot annak érdekében, hogy az előttünk álló időszakban érdemi eredményeket 

érjünk el ebben a nagy horderejű, mindannyiunkat érintő kérdésben.

____________________


