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A brémai tartományi felsőbíróságnak két terhelt át-
adási ügyében kellett döntést hoznia.1 

Aranyosi Pál magyar állampolgárt büntetőeljárás 
lefolytatása, a romániai Robert Căldăraru elítéltet pe-
dig büntetés végrehajtása céljából kérték ki a magyar, 
illetve román hatóságok Németországtól. A német 
felsőbíróság előzetes döntéshozatal céljából a követ-
kező kérdést terjesztette az Európai Unió Bíróságá-
hoz (a továbbiakban: Bíróság): Vajon meg kell-e (le-
het-e) tagadni az átadást, „ha komoly bizonyítékok 
támasztják alá, hogy a fogvatartási körülmények a 
kibocsátó tagállamban sértik az érintett személy alap-
vető jogait és az EUSz 6. cikkben biztosított alap-
vető jogelveket, vagy úgy kell-e értelmezni [az euró-
pai elfogatóparancsról szóló kerethatározat2 (a továb-
biakban: kerethatározat) 1. cikk (3) bekezdését], hogy 
a végrehajtó tagállam ilyen esetekben a fogvatartási 
körülmények tiszteletben tartása 
tekintetében nyújtott garanciától 
teheti függővé vagy köteles függő-
vé tenni az átadás teljesíthetőségé-
ről hozandó döntést?” A keretha-
tározat 1. cikk (3) bekezdése sze-
rint ugyanis a „kerethatározat nem 
érinti az [EUSz 6. cikkben] biz-
tosított alapvető jogok és alapvető 
jogelvek tiszteletben tartásának 
kötelezettségét”. Az előbbihez kapcsolódó kérdés, 
hogy „a kibocsátó igazságügyi hatóságnak jogában 
áll[-e], hogy garanciákat nyújtson a fogvatartási kö-
rülmények tiszteletben tartására, vagy e tekintetben 
a kibocsátó tagállam nemzeti hatásköri rendjét kell 
követni.”

A Bíróság az uniós jogi kérdések azonosságára te-
kintettel egyesítette a két ügyet.

A Bíróság nagytanácsa hangsúlyozta, hogy a ke-
rethatározat által szabályozott területen a kölcsönös 
elismerés elve érvényesül, amely a büntetőügyekben 
folytatott igazságügyi együttműködés „sarokköve”, 
ezért a végrehajtó igazságügyi hatóság főszabály sze-
rint köteles végrehajtani az európai elfogatóparan-
csot, és csakis a kerethatározatban taxatív módon fel-
sorolt kötelező és mérlegelhető okok miatt tagadhat-
ja meg a végrehajtást, illetve a szintén itt rögzített, 
kimerítően felsorolt esetekben kérhet garanciákat az 
átadás feltételeként.

A Bíróság rögzítette, hogy kivételes esetben a ke-
rethatározat (10) preambulum-bekezdése szerint az 

európai elfogatóparancs végrehajtása felfüggeszthető, 
de csak akkor, ha a tagállamok egyike súlyosan és 
tartósan megsérti az EUSz 2. cikkében rögzített ér-
tékeket (így például az emberi méltóságot, a szabad-
ságot, a demokráciát, az egyenlőséget, a jogállamisá-
got, az emberi jogok tiszteletben tartását, különös te-
kintettel a kisebbségek jogaira), és ezt az EUSz 7. 
cikke szerinti eljárásban megállapították. 

A kölcsönös bizalom elvéhez való szigorú ragasz-
kodás fenti olvasatán lazított a Bíróság, amikor elis-
merte, hogy a kölcsönös elismerés elve és a tagálla-
mok közötti kölcsönös bizalom elve mégis korlátozha-
tó „kivételes körülmények” fennállása esetén,3 azaz a 
fent említett 7. cikkes eljárás hiányában is. A Bíró-
ság felhívta a kerethatározat 1. cikk (3) bekezdését, 
és kimondta, hogy ez alapján a kerethatározat vég-
rehajtása nem érintheti a Chartában rögzített alap-

vető jogok tiszteletben tartásának 
kötelezettségét, ideértve az abszo-
lút jellegű, a kínzás és az ember-
telen vagy megalázó bánásmód és 
büntetés tilalmára vonatkozó 4. 
cikket. 

A kibocsátó tagállamban eset-
legesen fenyegető jogsértés vizs-
gálatára kétszintű tesztet fektetett 
le a Bíróság. Első lépésként a vég-

rehajtó állam bíróságának azt kell vizsgálnia, hogy 
milyenek általában a fogvatartási körülmények, van-
nak-e rendszerszintű zavarok a kibocsátó tagállam-
ban. Ennek keretében objektív, megbízható, pontos 
és kellően aktuális adatokat kell figyelembe venni, 
amelyek bizonyítják az általános és rendszerszintű 
zavart, akár bizonyos csoportok, akár bizonyos bün-
tetés-végrehajtási intézeteket érintően. Ilyen adatok 
különböző forrásokból is hozzáférhetőek lehetnek, 
így például nemzetközi bíróságok ítéleteiből, nemze-
ti bíróságoktól, az Európa Tanácstól vagy ENSz-
szervektől. Amennyiben a végrehajtó igazságügyi 
 hatóság megbizonyosodott a rendszerszintű és álta-
lános zavarokról, második lépésben köteles megvizs-
gálni, hogy az adott ügy körülményei között komoly 
és bizonyítékokkal alátámasztott okokból vélelmez-
hető-e, hogy az érintett személy az átadása következ-
tében ténylegesen ki lenne téve a kibocsátó tagállam-
ban az embertelen vagy megalázó bánásmód veszé-
lyének. Ennek érdekében a végrehajtó igazságügyi 
hatóság kiegészítő információt kérhet a kibocsátó 
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igazságügyi hatóságtól, amelyet az utóbbinak – szük-
ség esetén a központi hatóság segítségét kérve – a 
 kérelemben megállapított határidőn belül kell meg-
küldenie a végrehajtó igazságügyi hatóságnak. A vég-
rehajtó igazságügyi hatóság bármilyen más rendel-
kezésére álló információt figyelembe vehet. 

Amennyiben a végrehajtó igazságügyi hatóság ki-
zárja az embertelen vagy megalázó bánásmód tény-
leges veszélyének fennállását, át kell adnia az érintett 
személyt a kibocsátó tagállamnak. Ha azonban a ha-
tóság azt állapítja meg, hogy az európai elfogatópa-
ranccsal érintett személy tekintetében fennáll az em-
bertelen vagy megalázó bánásmódban részesítés tény-
leges veszélye, az elfogatóparancs végrehajtását el kell 
halasztani, de megszüntetni nem lehet. Ha a végre-
hajtó igazságügyi hatóság az elhalasztás mellett dönt, 
a végrehajtó tagállam a késedelem okainak közlése 
mellett tájékoztatja erről az Eurojustot. Az a tag állam 
pedig, amely egy másik tagállam részéről ismételt ké-
sedelmet tapasztal az európai elfogatóparancsok vég-
rehajtásában, erről köteles tájékoztatni a Tanácsot. 
Ez a kötelezettség elősegítheti a kerethatározat vég-
rehajtása szempontjából felmerülő rendszerszintű 
problémák azonosítását. 

Sem a tagállam, sem az egyén nem élhet vissza a 
végrehajtás elhalasztásával. Ennek megfelelően a vég-
rehajtó igazságügyi hatóság csakis akkor határozhat 
úgy, hogy az érintett személyt az átadás felfüggesz-
tését követően is fogva tartja, ha az európai elfoga-
tóparancs végrehajtására irányuló eljárást kellő gon-
dossággal folytatták le, és ennél-
fogva a fogva tartás időtartama 
nem bizonyul eltúlzott jellegűnek, 
továbbá ha az ártatlanság vélelmét 
és az arányosság elvét szem előtt 
tartja. Az európai elfogatóparancs 
kibocsátása nem indokolhatja az 
érintett személy korlátlan ideig 
tartó fogva tartását. Ha ugyanak-
kor a végrehajtó igazságügyi ha-
tóság arra a következtetésre jut, hogy a keresett sze-
mély fogva tartását meg kell szüntetnie, akkor min-
den szükségesnek ítélt intézkedést meg kell tennie a 
terhelt szökésének megakadályozása érdekében, és 
gondoskodnia kell arról, hogy a tényleges átadásához 
szükséges érdemi feltételek mindaddig biztosítva le-
gyenek, amíg az európai elfogatóparancs végrehajtá-
sáról végleges határozat nem születik. 

Amennyiben a végrehajtó igazságügyi hatóság ki-
zárja, hogy az érintett személyt a kibocsátó tagállam-
ban embertelen vagy megalázó bánásmód tényleges 
veszélye fenyegeti, az európai elfogatóparancsot vég-
re kell hajtania. Ez a döntés azonban nem korlátoz-
za az érintett személy lehetőségét, hogy az átadást 

követően a kibocsátó tagállamban vitassa fogva tar-
tása körülményeinek jogszerűségét.

érTékelés

A Bíróság sokáig úgy értelmezte a kerethatározat 1. 
cikk (3) bekezdését, mint a kölcsönös bizalom alap-
ját, hiszen a rendelkezés szerint minden tagállam kö-
telezettsége az uniós alapelvek tiszteletben tartása, és 
ha egy tagállam megsértené ezeket az alapelveket az 
emberi jogok vonatkozásában, megindulna az EUSz 
7. cikke szerinti eljárás. A 7. cikkes eljárások nem lé-
tező gyakorlatára tekintettel azonban ez azt jelentet-
te, hogy a valóságban egy végrehajtó tagállam sem 
hivatkozhatott az emberi jogok sérelmére a végrehaj-
tás felfüggesztése érdekében. 

Egy másik területen, menekültügyi kérdésekben 
a Bíróság nem követelte meg a feltétel nélküli bizal-
mat a tagállamoktól; sőt, a joggyakorlat szerint el-
lentétes az uniós joggal olyan megdönthetetlen véle-
lem alkalmazása, amely szerint a menedékjog iránti 
kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam minden-
képpen tiszteletben tartja az európai uniós alapvető 
jogokat. A tagállamok – ideértve a nemzeti bírósá-
gokat – kötelessége, hogy ne adják át a menedékké-
rőt a „felelős tagállamnak”, ha bizonyítottan feltéte-
lezhető, hogy a kérelmező embertelen vagy megalá-
zó bánásmód tényleges veszélyének lesz kitéve.4 

Egyesült királyságbeli és német bíróságok ezt az 
elvet alkalmazták a büntetőjog te-
rületén is: amennyiben korábbi 
strasbourgi ítéletekre tekintettel 
„bizonyítottan feltételezték”, hogy 
a fogvatartási körülmények sérte-
ni fogják a fogvatartott emberi jo-
gait, garanciákat követeltek a ki-
bocsátó tagállamtól.5 Sharpston 
főtanácsnok a Radu-ügyben szin-
tén azt javasolta, hogy a keret-

határozat 1. cikk (3) bekezdését úgy értelmezzék, 
hogy a megkeresett tagállam bírósága visszautasít-
hassa az átadást, amennyiben bizonyított, hogy a ke-
resett személy emberi jogai sérülni fognak az átadás 
következtében.6 A Bíróság mindeddig nem fogadta 
meg a főtanácsnok javaslatát. Az Aranyosi- és Căl-
dăraru-ügyben született ítélet az első, ahol a Bíró- 
ság tesztet dolgozott ki a kölcsönös elismerés elve 
alóli kivételre, kifejezetten az emberi jogokra hivat-
kozással.

Kérdéses azonban, hogy az Aranyosi- és Căldăra-
ru-ügy erős precedensértékkel bír-e a jövőben; kü-
lönös tekintettel arra, hogy az eset viszonylag egy-
szerű megítélését két szempont is elősegítette: egy-
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részt egy abszolút jog sérelmének veszélye merült 
fel, másrészt a veszélyt rendkívül erős bizonyítékok 
támasztották alá.7

Ami az első szempontot illeti: nem abszolút, azaz 
korlátozható jogok, így például az Alapjogi Charta 
6. cikkében biztosított szabadsághoz és biztonsághoz 
való jog, valamint a 48. cikkben rögzített védelem-
hez való jog vonatkozásában Sharpston főtanácsnok 
javaslata szerint „a szóban forgó jogsértésnek olyan 
alapvetőnek kell lennie, hogy aláássa az eljárás tisz-
tességes jellegét”.8 A főtanácsnok arra is emlékezte-
tett, hogy a megtagadás igazolható az arányosság el-
ve alapján, tekintettel az Alapjogi Charta 49. cik-
kének (3) bekezdésére, amelynek értelmében „[a] 
büntetések súlyossága nem lehet aránytalan a bűn-
cselekményhez mérten”.9 Belső jogszabályok10 és 
nemzeti bíróságok is kidolgoztak teszteket arra néz-
ve, hogy az érintett személy átadása az alapjogok, így 
például az Emberi Jogok Európai Egyezményének 
8., illetve az Alapjogi Charta 7. cikke szerinti ma-
gán- és a családi élet tiszteletben tartásának arány-
talan korlátozását jelentené-e,11 vagy általában veszé-
lyeztetné-e a közrendet.12 Az Aranyosi-ítélet valószí-
nűleg csak kezdete a luxembourgi és a nemzeti 
bíróságok közötti párbeszédnek.13

A második szempont vonatkozásában elég arra 
emlékeztetni, hogy 2015 márciusában az Emberi 
 Jogok Európai Bírósága (a továbbiakban: EJEB) 
megál lapította az Egyezmény 3. cikkének sérelmét a 
börtönök telítettségére és a magyarországi büntetés-
vég rehajtásban tapasztalható általános körülmények-
re tekintettel; tehát a strukturális problémát alátá-
masztó bizonyíték igen erős volt.14 Annál is inkább, 
mivel az ítéletet előrevetítette számos korábbi stras-
bour gi döntés,15 az Európa Tanács kínzás és em-
bertelen vagy megalázó büntetések vagy bánásmód 
megelőzésére alakult Európai Bizottságának (CPT) 
jelentései, magyar bírói ítéletek, ombudsmani vé-
lemények és emberi jogokkal foglalkozó civil szer-
vezetek anyagai.16 A strasbourgi bíróság ún. pilot 
döntésben mondta ki az Egyezmény megsértését, mi-
után a mintegy 450 hasonló ügyben benyújtott kére-
lem alapján megbizonyosodott a rendszerszintű prob-
lémáról. Ráadásul a kialakult joggyakorlattal ellen-
tétben a strasbourgi bíróság nem függesztette fel a 
pilot döntésben megszabott határidő elteltéig az előt-
te lévő kérelmek elbírálását, hogy ezzel is nyomást 
gyakoroljon a magyar kormányra az áldatlan állapo-
tok rendezése érdekében.17 (Tekintettel a készülő jog-
szabály-módosításra, időközben a kérelmek vizsgá-
latát a bíróság 2017. augusztus 31-ig mégis felfüg-
gesz tette.18) Ilyen szimbolikus jelentőséggel is bíró 
lépést még nem tettek Romániával szemben, de az 
EJEB számos ítéletében egyértelművé tette, hogy a 

büntetésvégrehajtásban tapasztalható visszásságok ki-
merítik az Emberi Jogok Európai Egyezményének 
sérelmét.19 

Kérdés, hogy kevésbé megalapozott esetekben ho-
gyan dönt majd a Bíróság. Egyelőre bármely forrás-
ból származó bizonyítékot elfogadni látszik, amely 
alátámasztja a strukturális problémák meglétét, de 
ennek minden bizonnyal meg kell húzni a határát a 
jövőben. 
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