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I. Az értekezés célja, tárgya és szerkezeti felépítése 
 

Az Európai Unió és az uniós jog mára a tagállamok nemzeti jogának gyakorlatilag 

valamennyi területére befolyást gyakorol. Ez alól hosszú ideig a büntetőjog és a büntető 

eljárásjog jelentette a kivételt, mára azonban már egyértelművé vált, hogy más jogágakhoz 

hasonlóan a büntetőjog sem tudja kivonni magát az Európai Unió jogának hatása alól. Igaz 

ugyan, hogy az Unió nem rendelkezik egységes büntető törvénykönyvvel, egységes büntető 

eljárásjogi és büntetés-végrehajtási szabályokkal, uniós bűnüldöző szervekkel, az uniós jog és 

a nemzeti büntetőjog mégis sok ponton kapcsolódik egymáshoz, ezért már nyugodtan lehet 

európai büntetőjogról, az Európai Unió büntetőjogáról beszélni. Az uniós büntetőjog 

feltartóztathatatlanul, dinamikusan fejlődik, ami magával vonja a tudományos vizsgálatának 

igényét is. 

 

Az Európai Unió büntetőjoga egy nagyméretű és szerteágazó jogterület, amelyet számos 

nézőpontból lehet vizsgálni. Elemezhetjük például az egyes büntetőjogi tárgyú uniós jogi 

aktusokat, a kölcsönös elismerés elvén alapuló, újonnan létrejött büntető eljárásjogi 

jogintézményeket vagy az Európai Unió által létrehozott bűnüldöző szervek működését, 

feladatát és jogállását. Jelen értekezés megírásakor ugyanakkor más – a magyar 

jogirodalomban talán kevésbé gyakran alkalmazott – módszert választottunk, és az uniós 

büntetőjogot átfogóbb módon kívántuk megvizsgálni. Ennek megfelelően az értekezés célja az 

uniós büntetőjog kialakulásának, fejlődési irányainak, az uniós jog és a nemzeti büntetőjog 

összetett kapcsolatrendszerének, az Európai Unió büntetőjogi jogalkotási hatásköreinek, a 

formálódó uniós büntetőpolitikának, valamint a büntetőjogi alapelvek és alapjogok uniós 

szintű érvényesülésének bemutatása és elemzése. Ennek során az értekezés elsődlegesen az 

uniós (büntető)jogot jelentős mértékben megreformáló és új alapokra helyező Lisszaboni 

Szerződés hatálybalépését követő időszakra és jogi helyzetre fókuszál. 

 

Az európai büntetőjog legtágabb értelemben történő vizsgálata olyan hatalmas területet 

érintene, amely már túlnyúlna egy PhD-értekezés keretein, így a kutatás tárgykörének 

meghatározása során fontosnak tartottuk, hogy azt több oldalról is korlátok közé szorítsuk. 

Egyrészt kizárólag az Európai Unió keretében megvalósuló büntetőjogi integrációval 

foglalkozunk, így az Európa Tanács és más nemzetközi szervezetek büntetőjogilag releváns 

tevékenysége nem képezi a vizsgálat tárgyát. Másrészt az értekezés kizárólag az anyagi 

büntetőjogot érintő kérdésekre fókuszál. Ily módon nem kívánunk foglalkozni az uniós 

büntetőjog büntető eljárásjogi dimenzióival és az ezen a területen kialakult 

jogintézményekkel, az Európai Unió által felállított vagy felállítani tervezett bűnüldözési és 

igazságügyi szervezetek (például Europol, Eurojust, Európai Ügyészség) tevékenységével és a 

rendőrségi együttműködéssel, továbbá csak a téma szempontjából szükséges mértékben 

kívánjuk tárgyalni az Európai Unió adminisztratív büntetőjogát. Harmadrészt pedig nem 

foglalkozunk az uniós büntetőjog tagállami leképződésével sem, vagyis azzal, hogy az uniós 

anyagi büntetőjogi jogintézmények, jogi aktusok milyen módon jelennek meg Magyarország 

és más uniós tagállamok nemzeti büntetőjog-rendszereiben. 

 

Ennek megfelelően az értekezés négy nagy szerkezeti egységre tagolódik. A bevezetést 

követő első nagy rész (Történeti és fogalmi alapvetés) vizsgálja egyrészt az uniós büntetőjog 

kialakulását indukáló tényezőket, illetve az uniós büntetőjog fejlődésének legjelentősebb 

állomásait és ívét, másrészt pedig az európai büntetőjog fogalmával kapcsolatos fontosabb 

szakirodalmi megállapításokat, amely során – a témával foglalkozó hazai és külföldi szerzők 

véleményének bemutatása és összegzése alapján – magunk is kísérletet teszünk az európai és 

az uniós büntetőjog fogalmának meghatározására. A következő – a disszertáció gerincét adó – 
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részben (Az uniós jog és a nemzeti büntetőjog kapcsolatrendszere) az uniós jog tagállami 

büntetőjogra gyakorolt hatásait és a két jogterület közötti viszonyrendszert vesszük górcső 

alá. A kapcsolatrendszer bemutatása alapvetően az uniós jog oldaláról történik, hiszen – 

ahogy már említettük – a nemzeti büntetőjogok uniós dimenzióinak részletezése kívül esik az 

értekezés témakörén. E rész – az uniós büntetőjog általunk megfogalmazott definíciója 

alapján – három nagyobb szerkezeti egységre bontható, amelyek a kapcsolatrendszer három 

alapvető típusát elemzik: a nemzeti büntetőjog közvetett befolyásolását, a büntetőjogi 

jogharmonizációt és a szupranacionális büntetőjog-alkotást. Ezt követően (Az Európai Unió 

formálódó büntetőpolitikája) megvizsgáljuk az egységes, koherens büntetőpolitika 

kialakítására irányuló uniós törekvéseket, valamint elemezzük, hogy a Lisszaboni Szerződés 

hatálybalépését követően elfogadott büntetőjogi aktusok mennyiben felelnek meg az uniós 

intézmények és a jogtudomány képviselői által megfogalmazott elvárásoknak. Az utolsó, az 

előző kérdéskörrel szoros összefüggő érdemi részben (Alapjogvédelem az Európai Unióban 

az Alapjogi Charta tükrében és hatása az uniós és a nemzeti büntetőjogra) az Európai Bíróság 

joggyakorlata tükrében bemutatjuk az uniós alapjogvédelem kialakulását, fejlődését és 

jelenlegi állapotát, valamint az ezekből levontható, a büntetőjog szempontjából releváns 

tendenciákat. Végül munkánkat a leírtak összegzésével, értékelésével és az uniós büntetőjog 

továbbfejlődésének lehetséges irányainak felvázolásával zárjuk. 

 

 

II. A kutatás módszerei 
 

Az értekezés elkészítése során alkalmazott kutatási módszerek bemutatását megelőzően 

fontosnak tartjuk röviden megemlíteni a felhasznált források körét. A disszertáció elkészítése 

során primer forrásként elsődlegesen a témakör szempontjából releváns uniós jogforrások 

(elsődleges és másodlagos jogi aktusok, valamint kötelező erővel nem rendelkező 

dokumentumok) szolgáltak. Az uniós joganyag mellett nagy hangsúlyt fektettük az Európai 

Bíróság joggyakorlatának bemutatására is, melynek az uniós büntetőjog fejlődése 

szempontjából hatalmas jelentősége volt, hiszen egyrészt a Bíróság jogértelmezése az uniós 

jog számos, az alapszerződésekben kifejezetten nem rögzített elvi tételét alakította ki, 

másrészt pedig több esetben is a Bíróság volt az, amely döntéseivel új lendületet adott az 

elakadni látszó büntetőjogi integrációnak. Az értekezés másik alappillérét a szekunder 

források alkotják. A munkánk elkészítéséhez igyekeztünk a kérdéskört tárgyaló, magyar és 

idegen nyelvű jogirodalmat a lehető legszélesebb körben feldolgozni. 

 

A kutatás során alkalmazott módszerek közül elsőként a leghangsúlyosabbnak tartott 

normatív és dogmatikai módszert emeljük ki. A disszertáció elsősorban az uniós büntetőjog 

elsődleges jogforrási kereteinek elemzését, valamint a releváns másodlagos jogforrások 

vizsgálatát célozza, amely során különösen lényeges volt az ezekben megjelenő 

jogintézmények normatív elemzése. A vizsgálat során – ahol szükséges volt – egyaránt 

igénybe vettük a normaszövegek nyelvtani, logikai, történeti és rendszertani értelmezésének 

módszereit is. 

A vonatkozó jogforrásokat ugyanakkor nem pusztán leíró jelleggel kívántuk bemutatni, 

hanem az egyes jogintézmények kritikai, dogmatikai elemzését is célul tűztük ki. Az uniós 

büntetőjogot érintő számos kérdésben (így például az Európai Unió szupranacionális 

büntetőjogi hatáskörének elfogadása vagy elutasítása tárgyában) ugyanis komoly vita áll fenn 

a – jellemzően külföldi – jogirodalomban, így az egyes tárgykörök vizsgálata során külön 

hangsúlyt fektettünk a különböző szakirodalmi álláspontok bemutatására, ütköztetésére és 

kritikai élű értékelésére, valamint ezek alapján saját álláspontunk megfogalmazására. 
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Másodikként a történeti módszert kell megemlíteni, ami azonban nem merül ki 

annyiban, hogy a disszertáció elején felvázoljuk az uniós büntetőjog kialakulásának és 

fejlődésének egyes állomásait. Az uniós büntetőjog sajátossága ugyanis, hogy folyamatos, 

töretlen fejlődést mutat, az egyes jogintézmények bemutatása során ezért mindig különösen 

hangsúlyos, hogy azt történeti kontextusban is elhelyezzük. Ezért bár az értekezés alapvetően 

a Lisszaboni Szerződés hatálybalépését követő jogi helyzetet vizsgálja, az egyes tárgykörök 

elemzése során kiemelt figyelmet fordít a korábbi jogi szabályozás (vagy annak hiányának) 

bemutatására és az egyes jogintézmények fejlődési ívének felvázolására. 

 

Különösen hangsúlyos szerepet játszik az értekezésben a fogalomelemző és 

fogalomalkotó módszer is. Kutatásunk fontos célként tűzte ki a tárgykörrel kapcsolatos 

fogalmak tisztázását. A jogirodalomban ugyanis az európai büntetőjog fogalma nem 

egységes, azt az egyes szerzők különböző tartalommal definiálják. A disszertációban ezért 

bemutatásra kerülnek a témakörrel foglalkozó szerzők által használt fogalmi megközelítések, 

és az ezek közötti hasonlóságok és különbségek, amelyet követően – ahogyan már említettük 

– magunk is kísérletet teszünk az európai és uniós büntetőjog fogalmának meghatározására. 

 

A kutatás során alkalmazásra került a funkcionális módszer is. Az Európai Unió 

büntetőjogi hatásköreinek terjedelme ugyanis szorosan összekapcsolódik az uniós büntetőjogi 

integráció kialakulását indukáló tényezőkkel. Ezek az indítóokok egyben az uniós büntetőjog 

céljainak, feladatainak is tekinthetők, így ezeket a kutatás során folyamatosan szem előtt 

kellett tartani. 

 

Végezetül az értekezés megírása során gyakran alkalmaztuk az induktív módszert, 

vagyis az esetjogi szemléletet is. Ahogy korábban említettük, az uniós büntetőjog 

fejlődésében az Európai Bíróság is igen komoly szerepet játszott, számos esetben a bírósági 

joggyakorlat fogalmazott meg az uniós büntetőjog szempontjából elvi jelentőségű tételeket. 

Ezért a disszertáció több ponton is hangsúlyosan esetjogi szemléletű, vagyis az Európai 

Bíróság vonatkozó ítéleteiből próbál meg általános következtetéseket levonni. Az induktív 

szemlélet legjobban az Európai Unió alapjogvédelmét tárgyaló részben érhető tetten, ahol az 

uniós alapjogvédelem az Európai Bíróság gyakorlatán keresztül kerül bemutatásra – hiszen 

annak kialakulásában a Bíróságnak volt domináns szerepe – és ez alapján fogalmazunk meg 

az uniós és a nemzeti büntetőjog szempontjából releváns általános tendenciákat. 

 

 

III. A kutatás eredményeinek összefoglalása 
 

Ha a kutatás eredményeit sommásan, egy mondatban kívánnánk összefoglalni, úgy 

fogalmazhatunk, hogy az uniós büntetőjog egy gyakorlati indokok alapján kialakult és 

azokhoz szorosan kapcsolódó, folyamatosan és visszafordíthatatlanul fejlődő, elmélyülő és 

egységesülő, de ennek ellenére továbbra is széttagolt, fragmentált, szektorális és különös részi 

megközelítésű jogterület, amely – a tagállami szuverenitás és a nemzeti büntetőjog-rendszerek 

koherenciájának, valamint a klasszikus büntetőjogi és az újonnan kialakuló, sui generis uniós 

alapelvek1 és alapjogok figyelembe vételére törekedve – közvetlenül és közvetve számos 

módon befolyásolja a nemzeti büntetőjogokat. A továbbiakban az egyes fogalmi elemeket 

foglaljuk össze röviden. 

 

                                                           
1 Vö. KARSAI Krisztina: Alapelvi (r)evolúció az európai büntetőjogban. Pólay Elemér Alapítvány, Szeged, 2015. 

43, 89-90. 
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Az uniós büntetőjog alapvetően pragmatikus szempontok miatt alakult ki. Az európai 

integráció történetében sokáig uralkodott az az álláspont, hogy a büntetőjog kívül esik az 

Európai Közösségek hatáskörén. Bár a tagállamok sokáig ódzkodtak attól, hogy a 

szuverenitásuk utolsó bástyájának tartott büntetőjogot is az európai integráció körébe vonják, 

két tényező rákényszerítette őket, hogy e téren is fokozatosan lemondjanak a szuverenitásuk 

egy részéről: az egyik a megnövekedett határokon átnyúló, transznacionális bűnözés, amelyre 

a hagyományos nemzetközi együttműködési formák nem tudtak megfelelő válaszokat adni, a 

másik pedig az Unióhoz köthető, szupranacionális jogtárgyak (például az Európai Unió 

pénzügyi érdekei) egységes védelmének igénye, ami pusztán a nemzeti büntetőjogok 

segítségével nem oldható meg. Ezek a szempontok továbbra is kihatnak az uniós 

büntetőjogra, meghatározva annak terjedelmét. 

A fent említett kihívásokra az uniós büntetőjog alapvetően két módon kívánt választ 

adni. Az egyik megoldási módszer – amelyet jelen értekezés keretében nem érintettünk – a 

tagállamok bűnüldözési hatóságai közötti kooperáció erősítése, egyrészt a már létező 

együttműködési formák (például a kiadatás, az eljárási jogsegély, a büntetőeljárás vagy a 

büntetés-végrehajtás átadása-átvétele) hatékonyabbá tétele által, másrészt pedig új, az uniós 

bűnügyi együttműködés sarokkövének tartott kölcsönös elismerés elvén alapuló megoldások 

kifejlesztése révén. 

A másik megoldás a nemzeti jogrendszerek folyamatos egymáshoz közelítése, 

harmonizálása, egységesítése. A büntetőjogi jogharmonizáció elsődlegesen az egyes 

tagállamok büntetőjogi rendszerei közötti különbségek fokozatos kiküszöbölését célozza, 

annak érdekében, hogy az egyes jogellenes magatartásokat valamennyi tagállam azonos 

módon ítélje meg, nyilvánítsa bűncselekménnyé és az elkövetőkkel szemben hasonló mértékű 

szankciókat alkalmazzon. A tagállami büntetőjogok közötti különbségek fokozatos eltűntetése 

révén megakadályozható, hogy a transznacionális bűnelkövetők a bűncselekményeket abban a 

tagállamban kövessék el, ahol a büntetőjogi felelősségre vonás esélye a legkisebb, feltételei 

pedig a legenyhébbek. Ezzel kapcsolatban ugyanakkor két további tényezőt is figyelembe kell 

venni. Egyrészt – bár az értekezésünkben csak ezt vizsgáltuk – a jogharmonizáció nem áll 

meg az anyagi büntetőjogok egymáshoz közelítésénél, hanem kiterjed a büntető eljárásjogra 

és a büntetés-végrehajtási jogra is. Hiába vannak ugyanis azonos anyagi jogi normák, ha a 

nemzeti büntető eljárásjogi és büntetés-végrehajtási szabályok jelentősen különböznek 

egymástól, a jogalkalmazás sem lesz egységes, ami a tagállamokban a büntetőjogi védelem 

eltérő szintjeit eredményezné. Másrészt a fent említett célkitűzés, vagyis a forum shopping 

kiküszöbölése kizárólag a nemzeti büntetőjog-rendszerek – bizonyos területeinek – teljes 

egységesítésével valósulhat meg teljesen, ennek azonban még jelenleg nincs meg a politikai 

realitása. Már maga a jogharmonizáció is számos nehézséggel jár, hiszen ezzel az uniós 

jogalkotó nem kevesebbre vállalkozik, minthogy közös nevezőre hozza a többé-kevésbé 

közös európai történeti és kulturális gyökerekkel rendelkező, de erőteljesen nemzeti 

karakterekkel és hagyományokkal, eltérő fogalmi és nyelvi sajátosságokkal bíró tagállami 

büntetőjogi rendszereket.2 Éppen ezért az uniós jogalkotó kiemelt figyelmet fordít a nemzeti 

büntetőjogi hagyományok és dogmatikai rendszerek lehető legnagyobb mértékben történő 

tiszteletben tartására is. 

 

A tagállami szuverenitás és a nemzeti büntetőjog-rendszerek fokozott védelme miatt az 

uniós büntetőjogi együttműködés fejlődéstörténetét a „fontolva haladás” elve jellemezte. Bár 

az egységes gazdasági térség mintájára kialakított egységes európai igazságügyi térség 

gondolatát Valéry Giscard d’Estaing már 1977-ben előterjesztette, azt az uniós szervek csak 

                                                           
2 FARKAS Ákos: A kölcsönös elismerés elve az európai büntetőjogban I. Ügyészségi Szemle, 2016/1. 95. 
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az 1990-es években tudták újra a politikai diskurzus szintjére emelni.3 Az első, jellemzően 

kormányközi együttműködésen alapuló próbálkozásokat (ilyen volt például az Európai 

Politikai Együttműködés, a TREVI-együttműködés és a Schengeni együttműködés) követően 

az 1992-ben aláírt Maastrichti Szerződés vonta be a bel- és igazságügyi együttműködést az 

európai integrációba, amely azonban ekkor még nem vált a közösségi jog részévé, hanem 

külön pillérbe került, amelyre külön szabályok vonatkoztak. Bár a bel- és igazságügyi 

együttműködés sajátos „közösségi jogon kívülisége” a gyakorlatban számos nehézséget 

eredményezett, azt csak a 2007-ben aláírt Lisszaboni Szerződés szűntette meg. 

A Lisszaboni Szerződés eltörölte az Európai Unió pilléres szerkezetét, amely 

következtében a bűnügyi együttműködés is szupranacionális hatáskörbe került. A Szerződés 

a rendes jogalkotási eljárás és a korábbi egyhangúság helyetti minősített többség előírásával 

javított a döntéshozatal hatékonyságán, az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek 

fokozottabb bevonásával többé-kevésbé kiküszöbölte a demokratikus legitimáció hiányából 

adódó problémákat, az Európai Bíróság jogkörének kiterjesztésével pedig biztosította a 

büntetőjogi aktusok bírói felülvizsgálhatóságát. Hátrányként értékelhetjük ugyanakkor, hogy 

a Lisszaboni Szerződés nem szűntette meg teljes egészében a szabadságon, a biztonságon és a 

jog érvényesülésén alapuló térség speciális státuszát, és a már többször említett tagállami 

szuverenitás védelme céljából több, a büntetőjogi integráció elmélyítését potenciálisan 

megnehezítő rendelkezést bevezetett vagy fenntartott. Ilyennek tekinthető a bizonyos 

területeken (például az Unió jogharmonizációs hatásköre alá tartozó bűncselekmények 

körének kiterjesztése, vagy az Európai Ügyészség felállítása kérdésében) fennmaradó 

egyhangú döntéshozatal, az Egyesült Királyságot, Írországot és Dániát megillető opt-out jog 

vagy a nemzeti büntetőjog-rendszerek koherenciájának megóvását célzó vészfékeljárás. Ezek 

alapján is látható, hogy bár a Lisszaboni Szerződés az uniós büntetőjogi együttműködést 

jelentősen megerősítette, elmélyítette és felgyorsította, a nemzeti szuverenitás védelme még 

mindig egy igen jelentős korlátot állít a büntetőjogi integráció elé. 

 

Az uniós büntetőjog története tehát egy hosszú, de folyamatosan elmélyülő, bővülő 

folyamat, melynek eredményeképpen ma már nyugodtan kijelenthetjük, hogy az uniós jog 

számos területen befolyásolja a tagállamok anyagi büntetőjogát és büntető eljárásjogát. Az 

uniós jog és a nemzeti büntetőjog viszonyrendszerét – a vonatkozó magyar és külföldi 

szakirodalmi álláspontok4 elemzését figyelembe véve – három főbb csoportra bontottuk, ez 

alapján beszélhetünk egyrészt a nemzeti büntetőjog uniós jog általi közvetett befolyásolásáról, 

                                                           
3 Lásd: FARKAS Ákos: Az Európai Uniós büntetőjog fejlődésének újabb állomásai. In: Farkas Ákos – Nagy Anita 

– Róth Erika – Sántha Ferenc – Váradi Erika (szerk.): Tanulmányok Dr. Dr. h. c. Horváth Tibor professor 

emeritus 80. születésnapja tiszteletére. Bűnügyi Tudományi Közlemények 8. Bíbor Kiadó, Miskolc, 2007. 501-

502; M. NYITRAI Péter: Nemzetközi és európai büntetőjog. Osiris Kiadó, Budapest, 2006. 249. 
4 Lásd különösen: AMBOS, Kai: Internationales Strafrecht. Strafanwendungsrecht – Völkerstrafrecht – 

Europäisches Strafrecht – Rechtshilfe. C. H. Beck Juristischer Verlag, München, 2014; ESSER, Robert: 

Europäisches und Internationales Strafrecht. C. H. Beck Juristischer Verlag, München, 2014; HECKER, Bernd: 

Europäisches Strafrecht. Springer Verlag, Berlin – Heidelberg, 2012; JACSÓ Judit: Europäisierung des 

Steuerstrafrechts am Beispiel der gesetzlichen Regelungen in Deutschland, Österreich und Ungarn (Kézirat, 

megjelenés alatt); KARSAI Krisztina: Az európai büntetőjogi integráció alapkérdései. KJK-Kerszöv Kiadó, 

Budapest, 2004; KARSAI Krisztina: Alapelvi (r)evolúció az európai büntetőjogban. Pólay Elemér Alapítvány, 

Szeged, 2015; LIGETI Katalin: Büntetőjog és bűnügyi együttműködés az Európai Unióban. KJK-Kerszöv Kiadó, 

Budapest, 2004; SAFFERLING, Christoph: Internationales Strafrecht. Strafanwendungsrecht – Völkerstrafrecht – 

Europäisches Strafrecht. Springer Verlag, Heidelberg – Dordrecht – London – New York, 2011; SATZGER, 

Helmut: Internationales und Europäisches Strafrecht. Strafanwendungsrecht – Europäisches Straf- und 

Strafverfahrensrecht – Völkerstrafrecht. Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 2016; SCHAUT, Andreas B.: 

Europäische Strafrechtsprinzipien. Ein Beitrag zur systematischen Fortentwicklung übergreifender Grundlagen. 

Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 2012; SIEBER, Ulrich: Einführung: Entwicklung, Ziele und Probleme 

des Europäischen Strafrechts. In: Sieber, Ulrich – Satzger, Helmut – v. Heintschel-Heinegg, Bernd (Hrsg.): 

Europäisches Strafrecht. Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 2014. 
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másrészt a büntetőjogi jogharmonizációról, harmadrészt pedig az Európai Unió 

szupranacionális büntetőjog-alkotási hatásköréről.  

A nemzeti büntetőjogra gyakorolt hatásuk tekintetében a fent említett kategóriák egy 

intenzitási sorrendiséget is képeznek. A tagállamok büntetőjogára a legenyhébb befolyást az 

első csoportba tartozó jogintézmények (az asszimiláció elve, a kerettényállások, a nemzeti 

büntetőjog semlegesítése és az uniókonform jogértelmezés elve) jelentik, mivel ezek nem 

járnak semmilyen közös normaanyag elfogadásával és átültetésével. Ezekben az esetekben az 

uniós jog kifejezett büntetőjogi tárgyú jogi aktusok kibocsátása nélkül, közvetett módon, 

gyakran nem is tudatosan, hanem pusztán egyes uniós jogi alapelvek révén hat a nemzeti 

büntetőjog alkotására vagy alkalmazására. A büntetőjogi jogharmonizáció során az Európai 

Unió már konkrét jogalkotási tevékenységet folytat és büntetőjogi tárgyú jogi normákat 

bocsát ki, amelyeket azonban a tagállamoknak belső jogukba át kell ültetniük, így a 

büntetőjogi felelősségre vonás végső soron ebben az esetben is a nemzeti büntetőjogi normák 

alapján történik. A tagállamok szuverenitását legdrasztikusabban érintő szupranacionális 

büntetőjogi jogalkotás esetén az Unió szintén aktív jogalkotó tevékenységet folytat, ebben az 

esetben viszont már a tagállamokban közvetlenül alkalmazandó uniós normákat fogad el, 

mely következtében a felelősségre vonás alapjául már e szupranacionális tényállás szolgál. 

 

A nemzeti büntetőjog közvetett befolyásolásnak négy fajtáját különbözetjük meg. Az 

első az asszimiláció elve, amely fogalmilag a nemzeti büntetőjog és az uniós jog hasonlóvá 

vagy azonossá tételét jelenti, és azt követeli meg a tagállamoktól, hogy az uniós jog 

megsértését hasonlóképpen ítéljék meg, mint a nemzeti joguk megsértését, és ennek során 

valamely nemzeti büntetőjogi tényállásuk hatályát a vonatkozó uniós jogtárgyak védelmére is 

terjesszék ki. Ennek során a nemzeti büntetőjog az uniós jog védelmének egyik eszközévé 

válik. Az asszimilációs kötelezettség alapulhat egyrészt az EUMSz. 4. cikk (3) bekezdésébe 

foglalt lojális együttműködés elvén, másrészt pedig konkrét elsődleges és másodlagos 

jogforrásokon is. 

Az uniós és nemzeti jog összekapcsolódásának második esetét a nemzeti büntetőjogban 

megjelenő kerettényállások alkotják, amelyek szintén az uniós jog megsértésének nemzeti jog 

általi szankcionálását teszik lehetővé. Az asszimilációval szemben, amikor az uniós jog utal a 

nemzeti jogra, a kerettényállások esetén a tagállami büntetőjog utal vissza az uniós jogra, 

mivel a büntetőjogi tényállás egyes elemei az uniós jogra hivatkozással kerülnek 

meghatározásra. Ilyenkor a nemzeti büntetőjogi kerettényállást az uniós jog tölti ki 

tartalommal. Ezen szabályozási technikát ugyanakkor az egyes büntetőjogi alapelvek az egyes 

büntetőjogi alapelvek (így például a jogbiztonság elve, a határozott büntetőtörvény elve, a 

visszaható hatály tilalma) szempontjából aggályosnak tekinthetjük. 

Míg az előző két esetben az uniós jog pozitív (kriminalizációs) hatást gyakorol a 

nemzeti büntetőjogra, addig a harmadik esetben, a nemzeti büntetőjog semlegesítése során az 

uniós jog negatív irányú (dekriminalizációs) kötelezettséget ró a tagállamokra. Ez a 

semlegesítő hatás szintén az uniós jog alapelvein, a már említett lojális együttműködés elvén, 

és a primátus elvén alapul. Ez utóbbi elv alapján a nemzeti jog nem írhatja felül az uniós 

jogot, ily módon a közvetlen hatállyal és alkalmazhatósággal bíró elsődleges vagy 

másodlagos uniós joggal összeegyeztethetetlen tagállami büntetőjogi rendelkezések a nemzeti 

jogalkalmazó fórum előtti konkrét ügyekben alkalmazhatatlanná válnak, helyükbe az uniós 

normák lépnek. 

Végül, az uniós jog nemzeti büntetőjogra gyakorolt közvetett hatásának negyedik 

típusát az uniókonform jogértelmezés elve jelenti, amely értelmében a nemzeti jogalkalmazók 

eljárásuk során kötelesek a nemzeti jogot – amennyire lehet – az uniós jog fényében 

értelmezni, hogy ezáltal is elkerülhető legyen a kettő közötti összeütközés és a nemzeti jog 

emiatti semlegesítése. Az uniókonform értelmezés korlátját jelentik ugyanakkor, hogy az nem 
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ütközhet az uniós jog által is elismert általános jogelvekbe (a büntetőjog területén különösen a 

legalitás elvébe, a jogbiztonság elvébe és a visszaható hatály tilalmába), illetve nem vezethet a 

nemzeti joggal contra legem értelmezéshez. 

 

A Lisszaboni Szerződés hatálybalépését megelőzően a büntetőjogi jogharmonizáció 

elsődlegesen a bel- és igazságügyi együttműködést szabályozó III. pillérben zajlott. Ennek 

keretében az Unió számos olyan III. pilléres aktust (egyezményt, együttes fellépést és 

kerethatározatot) bocsátott ki, amelyek egy-egy bűncselekmény tényállási elemeit, a 

kiszabható szankció fajtáját és/vagy mértékét, illetve egyéb, a büntetőjogi felelősségre vonás 

szempontjából lényeges kérdéseket szabályoztak. Az Amszterdami Szerződés hatálybalépését 

követően a jogharmonizáció elsődleges eszközévé a kerethatározat vált, amely a többi III. 

pilléres jogforráshoz képest ugyan hatékonyabb jogi eszköznek bizonyult, de a közvetlen 

hatályának és a bírósági felülvizsgálhatóságának hiánya miatt végrehajtásuk 

kikényszeríthetősége nem volt megfelelően biztosítva. 

Mivel a tagállamok a büntetőjogi együttműködést a III. pillérben helyezték el, általános 

volt az a vélemény, hogy az Európai Közösség, az I. pillér büntetőjogi hatáskörökkel nem 

rendelkezik. Emiatt több olyan próbálkozás is kudarcot vallott, melynek során kifejezetten I. 

pilléres jogforrásokban kívántak büntetőjogi kérdéseket szabályozni. Bizonyos esetben az 

uniós jogalkotó elfogadott ugyan olyan uniós jogi aktusokat, amelyek egyes magatartások 

szankcionálását követelték meg a tagállamoktól, ezek azonban minden esetben szabadon 

hagyták azt a kérdést, hogy a tagállamok e kötelezettségüknek büntetőjogi vagy egyéb 

jogágbeli szankciókkal tegyenek-e eleget.5 Végső soron tehát ezek a jogi normák sem írtak 

elő konkrét kriminalizációs kötelezettséget, így ezeket sem tekinthetjük büntetőjogi 

normáknak. 

Az I. pillér büntetőjogi hatásköreinek kérdésében az Európai Bíróság gyakorlata 

jelentett komoly fordulópontot és szemléletváltást. A környezetvédelmi kerethatározat és a 

hajók által okozott szennyezésről szóló kerethatározat megsemmisítését kimondó ítéleteiben6 

a Bíróság radikálisan fellazította a határt az I. és a III. pillér között, amikor kimondta, hogy az 

uniós jogalkotó az I. pillérben is elfogadhat büntetőjogi intézkedéseket, amennyiben az 

valamely uniós politika eredményes végrehajtásához elengedhetetlen. Az Európai Bíróság 

ezzel jelentős mértékben előlendítette az uniós büntetőjogi integráció elmélyülését, a döntés 

következtében megindult a büntetőjogi jogalkotás az I. pillérben is. Az ítéletben 

megfogalmazott, sokat kritizált elvi tételt később a Lisszaboni Szerződés is átvette. 

 

A Lisszaboni Szerződés a pillérrendszer megszűntetésével pontot tett az I. és III. pillér 

közötti büntetőjogi hatáskör-összeütközésből eredő viták végére, és az EUMSz. 83. cikke 

alapján megerősítette és kibővítette az Európai Unió büntetőjogi jogharmonizációs 

hatásköreit. 

Az EUMSz. 83. cikk (1) bekezdése alapján az Európai Unió jogosult szabályozási 

minimumokat megállapítani meghatározott bűncselekmények tényállásai és büntetési tételei 

vonatkozásában. A büntetőjogi jogharmonizációra olyan deliktumok esetén kerülhet sor, 

amelyek különösen súlyosak és több államra kiterjedő vonatkozásúak. A Szerződés tíz ilyen 

uniós dimenziójú deliktumot sorol fel, ugyanakkor álláspontunk szerint indokolt lenne, hogy a 

Tanács éljen a Szerződésben felsorolt hatáskörével, és további bűncselekményekre is 

                                                           
5 Lásd például: a Tanács 89/592/EGK irányelve (1989. november 13.) a bennfentes kereskedelemre vonatkozó 

rendelkezések összehangolásáról [HL L 334., 1989. 11. 18., 30-32.], a Tanács 91/308/EGK irányelve (1991. 

június 10.) a pénzügyi rendszerek pénzmosás céljára való felhasználásának megelőzéséről [HL L 166., 1991. 06. 

28., 77-82.] 
6 C-176/03. sz. Bizottság kontra Tanács ügyben 2005. szeptember 13-án hozott ítélet [EBHT 2005., I-7879.], C-

440/05. sz. Bizottság kontra Tanács ügyben 2007. október 23-án hozott ítélet [EBHT 2007., I-9097] 
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kiterjessze a jogharmonizációs hatáskör hatályát, hiszen több más olyan deliktum is van, 

amely megfelel a különös súlyosság és a határokon átnyúló jelleg feltételeinek (például a 

környezet elleni bűncselekmények, a szellemi tulajdon elleni bűncselekmények, egyes 

gazdasági bűncselekmények). 

Az EUMSz. 83. cikk (2) bekezdése alapján az Európai Unió büntetőjogi 

jogharmonizációs intézkedéseket fogadhat el, amennyiben ez az Unió valamely harmonizált 

szakpolitikája eredményes végrehajtása szempontjából elengedhetetlen. A Szerződés e 

szabálya lényegében az Európai Bíróság 2005. évi ítéletében megfogalmazott elvi tétel 

elsődleges jogforrásba történő inkorporálását jelenti. A járulékos jogharmonizációs hatáskör 

bármely uniós szakpolitika esetén alkalmazható, amennyiben az már harmonizációs 

intézkedések hatálya alatt áll, vagyis amennyiben az uniós jogalkotó az adott területen a 

büntetőjogi jogharmonizációt megelőzően már fogadott el – nem büntetőjogi – 

intézkedéseket. A büntetőjog alkalmazásának másik feltétele, hogy annak elengedhetetlennek 

kell lennie a szakpolitika eredményes végrehajtásához, amihez az uniós jogalkotónak azt kell 

bizonyítania, hogy a fennálló büntetőjogon kívüli eszközök nem elég hatékonyak az adott 

szakterület szabályozására és az egyes jogsértések szankcionálására. A járulékos 

jogharmonizációs hatáskör értelmében tehát a büntetőjog funkcionális szerepet tölt be, 

feladata mindössze egy másik uniós szakpolitika, egy igazgatási szabályanyag effektív 

végrehajtásának kikényszerítése. 

Az EUMSz. 83. cikk (1) bekezdés és (2) bekezdés szerinti jogharmonizációs hatáskör 

egyaránt ún. minimumharmonizációt tesz lehetővé, amely alapján az uniós jogi normák egy 

minimum repressziót biztosítanak, azonban a tagállamok szigorúbb szabályokat is 

bevezethetnek vagy fenntarthatnak. A minimumharmonizációs jogalkotási technika szintén a 

tagállami szuverenitás és a jogrendszerek közötti különbségek maximális figyelembe vételét 

célozza. 

Az EUMSz. 83. cikke szerint a jogharmonizáció eszköze az irányelv, amely a korábbi 

kerethatározatokhoz képest sokkal hatékonyabb eszköznek tekinthető, mivel bizonyos 

feltételek esetén közvetlen hatállyal rendelkezik, és az átültetésének elmulasztása miatt az 

Európai Bíróság előtt kötelezettségszegési eljárás indítható. Emiatt a Lisszaboni Szerződés 

hatálybalépését követően megfigyelhető az a jogpolitikai törekvés, hogy az uniós jogalkotó a 

korábban elfogadott kerethatározatokat irányelvvé alakítja át, ily módon még ha az új 

irányelvek néhány esetben tartalmilag nem sokban különböznek a korábbi 

kerethatározatoktól, joghatásuk az előbbiek miatt sokkal erősebb lett. A Lisszaboni Szerződés 

hatálybalépését követően az Unió eddig összesen hat irányelvet7 fogadott el az EUMSz. 83. 

                                                           
7 Az Európai Parlament és a Tanács 2011/36/EU irányelve (2011. április 5.) az emberkereskedelem 

megelőzéséről, és az ellene folytatott küzdelemről, az áldozatok védelméről, valamint a 2002/629/IB tanácsi 

kerethatározat felváltásáról [HL L 101., 2011. 04. 15., 1-11.]; az Európai Parlament és a Tanács 2011/93/EU 

irányelve (2011. december 13.) a gyermekek szexuális bántalmazása, szexuális kizsákmányolása és a 

gyermekpornográfia elleni küzdelemről, valamint a 2004/68/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról [HL L 335., 

2011. 12. 17., 1-14.]; az Európai Parlament és a Tanács 2013/40/EU irányelve (2013. augusztus 12.) az 

információs rendszerek elleni támadásokról és a 2005/222/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról [HL L 218., 

2013. 08. 14., 8-14.]; az Európai Parlament és a Tanács 2014/42/EU irányelve (2014. április 3.) a bűncselekmény 

elkövetési eszközeinek és az abból származó jövedelemnek az Európai Unión belüli befagyasztásáról és 

elkobzásáról [HL L 127., 2014. 04. 29., 39-50.]; az Európai Parlament és a Tanács 2014/62/EU irányelve (2014. 

május 15.) az euro és más pénznemek hamisítás elleni, büntetőjog általi védelméről, valamint a 2000/383/IB 

tanácsi kerethatározat felváltásáról [HL L 151., 2014. 05. 21., 1-8.]; az Európai Parlament és a Tanács 

2017/541/EU irányelve (2017. március 15.) a terrorizmus elleni küzdelemről, a 2002/475/IB tanácsi 

kerethatározat felváltásáról, valamint a 2005/671/IB tanácsi határozat módosításáról [HL L 88., 2017. 03. 31., 6-

21.] 

A hat elfogadott irányelv mellett a Bizottság egy további irányelvjavaslatot is kibocsátott, amit azonban még 

nem fogadtak el. Lásd: az Európai Bizottság javaslata: Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a 

pénzmosással szembeni büntetőjogi fellépésről [COM(2016) 826., 2016. 12. 21.] 
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cikk (1) bekezdése, két irányelvet8 pedig az EUMSz. 83. cikk (2) bekezdése alapján, ez 

alapján tehát megállapíthatjuk, hogy az uniós jogalkotó él a ráruházott hatáskörével, és aktív 

büntetőjogi jogalkotást folytat, amit álláspontunk szerint a jövőben is folytatni kellene. 

 

Szupranacionális büntetőjog-alkotási hatáskörrel az Európai Unió sokáig nem 

rendelkezett. A Lisszaboni Szerződést megelőzően az Unió kizárólag a közigazgatási jog és a 

büntetőjog határterületét képező punitív jellegű szankcionálási jogkörrel bírt, amely formális 

értelemben nem tartozott a szűkebb értelemben felfogott büntetőjog területébe, azonban 

jogági besorolása erősen vitatott volt. 

A Lisszaboni Szerződés ugyanakkor a közigazgatási büntetőjog mellett már olyan 

szupranacionális jogalkotási hatáskörrel is felruházta az uniós jogalkotót, amely egyértelműen 

a büntetőjog területéhez tartozik. Az EUMSz. 325. cikk (4) bekezdése értelmében ugyanis az 

Unió jogosult arra, hogy a pénzügyi érdekeket sértő csalások megelőzése és az azok elleni 

küzdelem terén a szükséges intézkedéseket elfogadja. A szakirodalom többsége egyetért 

abban, hogy e szerződési cikk felhatalmazza az Uniót arra, hogy a tagállamokban közvetlenül 

alkalmazható, szupranacionális büntetőjogi tényállásokat fogadjon el a pénzügyi érdekek 

védelme terén. Ennek ellenére megfogalmazódtak olyan álláspontok is, amelyek – a 

Szerződés nyelvtani értelmezése, a korlátozott felhatalmazás elve, a szubszidiaritás és 

arányosság elve vagy az EUMSz. 325. cikke, 86. cikke, és 83. cikke rendszertani értelmezése 

alapján – tagadják a szupranacionális hatáskör fennállását. A legelterjedtebb kritika szerint az 

EUMSz. 83. cikke elsőbbséget élvez az EUMSz. 325. cikkével szemben, hiszen az utóbbi 

szerinti büntetőjog-alkotási hatáskör elfogadása végeredményben az EUMSz. 83. cikke 

szerinti jogharmonizációs hatáskört érintő, a nemzeti szuverenitást védő rendelkezések 

(például minimumharmonizáció, vészfékeljárás, opt-out jog) kijátszását jelenti. Ezek az 

álláspontok ugyanakkor véleményünk szerint nem megalapozottak. Az Unió pénzügyi 

érdekeit sértő bűncselekményekkel szembeni fellépést ugyanis az Európai Unió 

költségvetésének rendeltetésszerű működtetése indokolja, ami egy olyan alapvető fontosságú 

szupranacionális jogtárgynak tekinthető, amely legitimálja a két cikk közötti különbségeket. 

Az Uniós költségvetés védelme ugyanis egységes fellépést kíván, így az csak akkor lehet 

hatékony, ha az azt sértő vagy veszélyeztető jogellenes magatartásokkal szembeni fellépésből 

egy tagállam se vonja ki magát. Ebben az esetben tehát a jogharmonizációval ellentétben a 

Szerződés a nemzeti szuverenitás és a nemzeti büntetőjog-rendszerek integrációjának 

megóvása helyett egyértelműen az egységes védelem igénye mellett tette le a voksát. 

Az EUMSz. 325. cikkének értelmezésével kapcsolatos viták ugyanakkor nem maradtak 

meg elméleti síkon, hanem az uniós intézmények is eltérően értelmezik a Szerződés 

rendelkezéseit, így nem elképzelhetetlen, hogy az Európai Bíróság fog majd végső állást 

foglalni a kérdésben. 

Az EUMSz. 325. cikke mellett a Szerződés több más olyan cikket is tartalmaz, amely 

esetén a hasonló megszövegezés miatt lehet érvelni a szupranacionális jogalkotási hatáskör 

mellett. Álláspontunk szerint ugyanakkor az Európai Unió csak akkor rendelkezik 

szupranacionális büntetőjog-alkotási hatáskörrel, amennyiben valamely szupranacionális 

jogtárgy védelme ezt indokolja (jelenleg a pénzügyi érdekek védelmét biztosító EUMSz. 325. 

cikk (4) bekezdés mellett a vámügyi együttműködésről szóló EUMSz. 33. cikke tartozik ebbe 

a körbe), a közös politikák végrehajtása vagy más határon átnyúló bűncselekmény elleni 

küzdelem terén viszont az Unió megfelelő jogalap hiányában – jelenleg még – 

szupranacionális büntetőjogi hatásköröket nem gyakorolhat. 

                                                           
8 Az Európai Parlament és a Tanács 2014/57/EU irányelve (2014. április 16.) a piaci visszaélések büntetőjogi 

szankcióiról [HL L 173., 2014. 06. 12., 179-189.]; az Európai Parlament és a Tanács 2017/1371/EU irányelve 

(2017. július 5.) az Unió pénzügyi érdekeit érintő csalás ellen büntetőjogi eszközökkel folytatott küzdelemről 

[HL L 198., 2017. 07. 28., 29-41.] 
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Az Európai Unió büntetőjogi hatásköreit illetően fontos hangsúlyozni, hogy az Unió 

nem rendelkezik generális, mindenre kiterjedő büntetőjogi hatáskörökkel. Az Európai Unió 

jogharmonizációs és szupranacionális büntetőjogi hatásköre a Szerződésben meghatározott 

feltételek mellett gyakorolható és kizárólag az ott meghatározott vagy a feltételeknek 

megfelelő bűncselekményekre terjed ki. Így az EUMSz. 83. cikk (1) bekezdése alapján az ott 

meghatározott súlyos, határokon átnyúló bűncselekmények, az EUMSz. 83. cikk (2) bekezdés 

alapján a harmonizált uniós szakpolitikák eredményes végrehajtását veszélyeztető 

bűncselekmények, az EUMSz. 33. és 325. cikke alapján pedig a pénzügyi érdekeket sértő 

csalások és más jogellenes cselekmények vonhatók az uniós büntetőjog hatókörébe. Ez 

alapján nyilvánvaló, hogy nincs lehetőség például az emberölés, a lopás vagy a közlekedési 

bűncselekmények uniós szintű szabályozására. Ez egyébként nem is indokolt, hiszen – ahogy 

már arról korábban is szó volt – az uniós büntetőjog megteremtését alapvetően a 

transznacionális bűnözés elleni fellépés, az uniós politikák hatékony végrehajtásának 

biztosítása és a szupranacionális jogtárgyak védelme indokolta. Az uniós büntetőjogot ezek az 

indokok legitimálják, így annak hatóköre se terjed ezen túl. Mindezek alapján rögzíthetjük, 

hogy az uniós büntetőjog a Lisszaboni Szerződés után sem képez egységes normaanyagot, 

hanem fragmentált jellegű, szektorális megközelítésű. 

Ezzel szorosan összefügg az uniós büntetőjog másik sajátossága, a különös rész 

központú megközelítési mód. Az uniós büntetőjog még a fent említett bűncselekményi 

kategóriák vonatkozásában sem rendelkezik hatáskörrel valamennyi büntetőjogilag releváns 

kérdés szabályozására, mindössze az egyes különös részi tényállások és az irányadó 

szankciók közelítését, egységesítését célozza, de az általános részre kevesebb figyelmet fordít. 

 

Az uniós jogalkotó sokáig egyáltalán nem foglalkozott a fragmentált jellegből és a 

különös rész központú megközelítésből fakadó problémákkal, hiányzott egy egységes, 

koherens uniós büntetőpolitika. A Lisszaboni Szerződéssel ugyanakkor megnőtt az igény az 

uniós büntetőjogi jogalkotás koherenciájának növelésére, vagyis a büntetőjogi harmonizáció 

harmonizációjára. 2009-ben született meg az Európai Büntetőpolitika Manifesztuma9, illetve 

az egyes uniós intézmények (az Európai Tanács, a Tanács, az Európai Bizottság és az Európai 

Parlament) is bocsátottak ki hasonló tárgyú közleményeket.10 Ezen dokumentumok 

felvázolják az uniós büntetőjogi jogalkotás során alkalmazandó büntetőjogi alapelveket 

(például ultima ratio elve, szubszidiaritás elve, törvényesség elve, bűnösségen alapuló 

felelősség elve, koherencia elve), valamint iránymutatást adnak az uniós büntetőjogi 

rendelkezések elfogadhatóságának és tartalmának egyes kérdéseit illetően. A formális jogi 

kötőerő hiánya ellenére e dokumentumok jelentősége vitathatatlan, hiszen ezáltal megindult 

egy folyamat, amely egy dinamikusan fejlődő, egységes jogalkotási praxis kialakításához 

vezethet. Az uniós intézmények ugyanis felismerték a koherens, racionális uniós szintű 

büntetőpolitika hiányának veszélyét, és próbálnak fellépni ellene. Így ezek a dokumentumok 

tekinthetők a formálódó uniós büntetőpolitika első leképződéseinek. 

Ha a Lisszaboni Szerződés utáni uniós büntetőjogi jogalkotást az Európai 

Büntetőpolitika Manifesztum és az uniós intézmények álláspontjai tükrében elemezzük, 

megállapíthatjuk, hogy az uniós intézmények törekvései nem voltak hiábavalók, hiszen az 

                                                           
9 Manifest zur Europäischen Kriminalpolitik. Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik, 12/2009. 
10 Lásd különösen: Az Európai Tanács 2014. június 26-27-i következtetései [79/14., 2014. 06. 27.]; a Tanács 

következtetései a Tanács büntetőjogi tanácskozásait irányító mintarendelkezésekről [16542/2/09., REV 2, 2009. 

11. 27.]; a Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, a Gazdasági és Szociális Bizottságnak 

és a Régiók Bizottságának: Az uniós büntetőpolitika létrehozása: Az uniós szakpolitikák hatékony 

végrehajtásának biztosítása a büntetőjog útján [COM(2011) 573., 2011. 09. 20.]; Az Európai Parlament 2012. 

május 22-i állásfoglalása a büntetőjog uniós megközelítéséről [2010/2310(INI) –  P7_TA(2012) 208, HL C E 

264., 2012. 05. 22., 7-11.]. 
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azokban megfogalmazott kritikai észrevételekre válaszul számos pozitív tendencia figyelhető 

meg, amely jól mutatja, hogy az uniós jogalkotó a büntetőjogi aktusok során egyre inkább 

figyelemmel van a büntetőjogi alapelvekre. A Manifesztum és az uniós intézmények 

iránymutatásai hatására megnövekedett az uniós jogi aktusok koherenciája, a büntetőjogi 

irányelvek hasonló szerkezeti és tartalmi sémát követnek, ami egyértelműen megkönnyíti 

mind a jogalkotást, mind pedig a jogalkalmazást, jogértelmezést. Az uniós jogalkotó egyre 

inkább törekszik az irányelveket az ultima ratio és a szubszidiaritás elvének figyelembe 

vételével megalkotni, és a bűncselekményi tényállásokat a lex certa elvre tekintettel a lehető 

legrészletesebben és legpontosabban megfogalmazni. A bűnösségen alapuló büntetőjogi 

felelősség elve és az objektív felelősség tilalma úgyszintén egyértelműen érvényesül az uniós 

büntetőjogban. 

A pozitív folyamatok mellett ugyanakkor nem mehetünk el szó nélkül amellett, hogy 

bizonyos problémákat a Lisszaboni Szerződéssel kialakuló uniós büntetőpolitika sem tudott 

kiküszöbölni. A legnagyobb aggodalomra az uniós szinten – is – megfigyelhető fokozódó 

büntetőjogi repressziós tendencia adhat okot. E körben fontos leszögeznünk, hogy 

álláspontunk szerint az Európai Unió büntetőjogi jogharmonizációs tevékenységének 

növekedése önmagában még nem tekinthető negatív tendenciának, hiszen a határokon átnyúló 

bűncselekmények elleni hatékony fellépés biztosítása és a szupranacionális jogtárgyak 

védelme érdekében szükség van az egységes uniós szabályozás megteremtésére. Az igazi 

problémát ezzel kapcsolatban véleményünk szerint az jelenti, hogy a Lisszaboni Szerződés 

hatálybalépést követő büntetőjogi jogalkotás több esetben is már olyan magatartások 

kriminalizálását is előírja, amely indokoltsága a fenti szempontok alapján se mindig védhető. 

A represszió erősödése így egy komplex problémának tekinthető, hiszen a büntetőjogi 

fenyegetettség és a szankciók kibővítése miatt közvetett módon más alapelvek, így az ultima 

ratio elve, a határozott büntetőtörvény követelménye és a nemzeti büntetőjogok koherenciája 

is sérülhet. Az uniós büntetőjogi jogalkotás során a koherencia elve továbbra sem érvényesül 

teljes körűen, az elfogadott uniós jogi aktusok gyakran kerülnek összeütközésbe egymással 

vagy a nemzeti büntetőjoggal. Végezetül álláspontunk szerint bizonyos esetekben a túlzott 

egységesítésre való törekvés sem kívánatos, a differenciáltabb szabályozás hatékonyabban 

tudná segíteni az uniós alapelvek, különösen az ultima ratio, a szubszidiaritás és a koherencia 

elveinek érvényesülését. Ezekre a problémákra álláspontunk szerint az uniós jogalkotónak a 

jövőben választ kell találnia az uniós büntetőjog demokratikus legitimációjának fenntartása és 

növelése érdekében. 

 

Az előbbi tárgykörrel szorosan összefügg az uniós alapjogvédelem kérdése. Ha 

beszélhetünk uniós büntetőjogról, szükségképpen érinteni kell az alapvető jogok uniós szintű 

védelmének kérdéskörét is. A büntetőjog területén ugyanis különösen fontos az állami 

büntetőmonopólium jogok közé szorítása. 

A büntetőjoghoz hasonlóan kezdetben az alapvető jogok védelme is kívül esett a 

közösségi jog hatókörén, az elsődlegesen a tagállamok kompetenciába tartozott. Az alapvető 

jogok uniós szintű védelme kezdetben az Európai Bíróság ítélkezési gyakorlata révén öltött 

formát. A Bíróság az uniós jog általános jogelveiként tekintett az alapvető jogokra, amelynek 

két forrását határozta meg: a tagállamok közös alkotmányos hagyományait, valamint a 

tagállamok részvételével kötött nemzetközi emberi jogi egyezményeket. A bíróság 

joggyakorlatának elmélyülésével párhuzamosan az 1990-es évek második felétől egyre 

erősebb igény mutatkozott arra, hogy az emberi jogok katalógusának rögzítésére az uniós 

jogon belül is sor kerüljön. Erre végül az Alapjogi Charta elfogadásával került sor, amely a 

Lisszaboni Szerződés által jogilag is kötelező erejűvé vált.  

A Lisszaboni Szerződés hatálybalépését követően így az uniós szintű alapjogvédelem 

két pilléren alapul. Az egyik pillér maga az Alapjogi Charta, a másik pedig az EUSz. 6. cikke, 
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amely – amellett, hogy deklarálja a Charta kötőerejét – kimondja, hogy az alapvető jogok, 

ahogyan azokat az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai 

egyezmény biztosítja, továbbá ahogyan azok a tagállamok közös alkotmányos 

hagyományaiból következnek, az uniós jogrend részét képezik mint annak általános elvei. 

Az uniós alapjogvédelemmel kapcsolatos európai bírósági ítélkezési gyakorlat alapján 

két tendenciát figyelhetünk meg, amely az uniós és a nemzeti büntetőjogokra is hatással lehet. 

Az Európai Bíróság egyrészt igyekszik a Charta alkalmazási körét minél szélesebben 

meghúzni.11 A Charta elsődlegesen az uniós szervekre, hivatalokra és intézményekre nézve 

kötelező, a tagállamokat viszont csak abban az esetben köti, ha azok uniós jogot hajtanak 

végre. Az Európai Bíróság ugyanakkor ezt tágan értelmezi, és nemcsak az uniós jogot szoros 

értelemben végrehajtó tagállami aktusokat vonja a Charta alkalmazási körébe, hanem azokat a 

helyzeteket is, amikor az uniós jog és a nemzeti jog között valamilyen kapcsolat áll fenn. 

Ebből következik, hogy a jövőben várhatóan egyre több büntetőjogi tárgyú konkrét eset 

kerülhet a Charta hatálya alá. Ebben az esetben pedig ezekre a tényállásokra a nemzeti 

alapjogvédelemi szabályok mellett az uniós alapjogi normákat is alkalmazni kell. Ez a 

tendencia ugyanakkor csak látszólag pozitív, az alapjogok kumulációja önmagában nem 

jelenti az emberi jogok védelmi szintjének növekedését. A Bíróság gyakorlatából kirajzolódó 

második tendencia alapján ugyanis a nemzeti alapjogvédelem csak akkor alkalmazható, ha 

ezzel az uniós jog elsőbbségének és hatékonyságának elve nem sérül.12 A Bíróság tehát az 

uniós jog elsőbbségének, egységességének és hatékonyságának biztosítása érdekében a 

nemzeti alapjogvédelmet igazítja a Charta védelmi szintjéhez, adott esetben akár azáltal is, 

hogy ezzel a nemzeti büntetőjogi dogmatikai rendszerekbe avatkozik bele. A nemzeti 

jogvédelem így az uniós jogvédelem szintjére csökken, ami igen komoly veszélyekkel járhat. 

Ez a tendencia a büntetőjog területén különösen problematikus, hiszen ez a büntetőjogi 

garanciák csökkenéséhez vezethet. Bár az uniós jogalkotó hajlamos a büntetőjogra úgy 

tekinteni, mint valamely uniós politika hatékony végrehajtása biztosításának egyik eszközére, 

a büntetőjog célja nem ez, hanem a megtorlás és a prevenció, vagyis a megsértett jogrend 

helyreállítása, a jogellenes magatartásokat elkövetők szankcionálása és az újabb 

normaszegések megakadályozása.13 Mivel a büntetőjog jelenti a legerősebb fegyvert a 

jogalkotó kezében, elengedhetetlen, hogy annak alkalmazását szigorú garanciális 

szabályokkal bástyázzák körül. A büntetőjog fundamentális alapelveit az uniós jog 

hatékonyságának és elsőbbségének követelményei nem szoríthatják háttérbe, hiszen ez 

álláspontunk szerint végső soron az uniós büntetőjog legitimitását is veszélyeztetheti. 

 

Ahogy láthattuk az uniós büntetőjog nem egy statikus joganyag, hanem egy 

dinamikusan fejlődő jogterület. Ezért zárásként szükségesnek tartunk röviden kitekinteni az 

uniós büntetőjog lehetséges jövőbeli fejlődési irányaira. Természetesen e területen nem 

könnyű jóslásokba bocsátkozni, hiszen a tagállami szuverenitás fokozott védelme miatt az 

uniós büntetőjogi integráció elmélyítése során a jogi mellett a politika szempontok is fontos 

szerepet játszanak. 

Az uniós büntetőjog továbbfejlődésének egyik iránya álláspontunk szerint a tagállami 

büntetőjogok általános részeinek egymáshoz közelítése lehet. Ahogy azt már említettük, a 

különös rész központú uniós anyagi büntetőjog eddig főleg az egyes bűncselekmények 

kriminalizálására korlátozódott, a büntetőjog általános részével csak érintőlegesen 

foglalkozott (például a jogi személyek felelősségének kérdése, a büntethetőség elévülése). Az 

eddig elfogadott büntetőjogi tárgyú uniós aktusok tartalmaznak ugyan általános részhez 

                                                           
11 Vö. C-617/10. sz. Åkerberg Fransson ügyben 2013. február 26-án hozott ítélet [az elektronikus EBHT-ban 

közzétéve] 
12 Vö. C-399/11. sz. Melloni ügyben 2013. február 23-án hozott ítélet [az elektronikus EBHT-ban közzétéve] 
13 Vö. LUKÁCSI Tamás: Az ultima ratio elve az Európai Unió jogában. Állam- és Jogtudomány, 2015/2. 38-39. 
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kapcsolódó fogalmakat (például szándékosság, gondatlanság, kísérlet, bűncselekményben 

való részvétel), ezeket ugyanakkor az uniós jogalkotó mindeddig még nem definiálta. 

Egységes uniós fogalom hiányában pedig ezekre a jogintézményekre a nemzeti jog szabályait 

kell alkalmazni. Mivel azonban a tagállami büntetőjogok általános részét érintően is lehetnek 

jelentős különbségek, az uniós büntetőjogi célok, így a transznacionális bűnözés elleni 

fellépés, a forum shopping megszüntetése és a szupranacionális jogtárgyak védelme 

érdekében indokolt lehet az egyes bűncselekmények harmonizációja mellett a tagállami 

büntetőjogok általános részének közelítése is. 

Az uniós büntetőjog továbblépésének másik lehetséges útja a jogegységesítés. Az uniós 

jogalkotó eddig alapvetően a jogharmonizációt részesítette előnyben, a nemzeti szuverenitást 

leginkább érintő, a tagállami büntetőjogokban legdrasztikusabban beavatkozó 

jogegységesítésnek a tagállamok eddig még sikeresen ellenálltak, amely következtében az 

egységesítési kísérletek mindig meghiúsultak. Álláspontunk szerint ugyanakkor az uniós 

büntetőjogot legitimáló már sokszor említett célok csak a tagállami büntetőjogok – bizonyos 

részének – egységesítésével érhetők el teljes mértékben. Természetesen nem tartjuk sem 

szükségesnek, sem pedig kívánatosnak a tagállami büntetőjogok egészét érintő egységesítést, 

ugyanakkor az uniós büntetőjog hatókörébe tartozó bűncselekmények (határokon átnyúló 

bűncselekmények, szupranacionális uniós jogtárgyakat sértő bűncselekmény) vonatkozásában 

a bűncselekményi tényállások, szankciók és egyes releváns általános részi kérdések 

egységesítését kívánatosnak gondoljuk. Ezáltal létrejöhetne egy valódi szupranacionális uniós 

büntetőjog, amely a jogalkalmazás (például a bűnügyi együttműködés) hatékonyabbá 

tételéhez is hozzá tudna járulni. 

Az uniós büntetőjog továbbfejlődésének harmadik módja az Európai Ügyészség 

felállítása. Bár az Európai Ügyészség gondolata már korábban is felmerült (például a Corpus 

Jurisban vagy az Európai Bizottság 2001. évi Zöld Könyvében14), az ehhez szükséges 

jogalapot mindössze a Lisszaboni Szerződés teremtette meg. Az EUMSz. 86. cikke alapján az 

Európai Bizottság 2013-ban nyújtott be rendeletjavaslatot az Európai Ügyészség 

felállítására.15 Bár az Európai Ügyészség szervezeti felépítéséről, hatásköréről és eljárására 

vonatkozó szabályairól jelenleg is heves vita zajlik mind a szakirodalomban mind pedig az 

uniós intézmények körében, egy szupranacionális nyomozóhatóság felállítása álláspontunk 

szerint nagy lendületet adhatna az uniós büntetőjog fejlődésének, ami az anyagi büntetőjogi 

kérdésekre is kihatással lehetne. 

 

Nagy Ferenc 2001-ben fogalmazta meg azt a saját maga által (is) utópisztikusnak 

minősített gondolatot, miszerint: „az európai bűnelkövető európai területen euro-

bűncselekményt követ el, ami miatt európai rendőrség nyomoz, majd európai ügyészség vádat 

emel az európai büntető bíróság előtt, és az ott született elmarasztaló ítéletet európai 

büntetés-végrehajtás foganatosítja”.16 Némi malíciával azt is lehet mondani, hogy a helyzet 

azóta se tekinthető kevésbé utópisztikusnak, hiszen az uniós büntetőjog ma se írható le a 

hagyományos büntetőjogi fogalmakkal, nem beszélhetünk egységes általános és különös 

részről, koherens büntetőjogi dogmatikáról.17 A fragmentált, szektorális, a jogegységesítés 

helyett alapvetően a jogharmonizáción alapuló uniós büntetőjog ugyanakkor óvatosan, 

bizonytalanul, fontolva haladva ugyan, de folyamatosan, töretlenül és visszafordíthatatlanul 

fejlődik, így alappal bízhatunk abban, hogy – a tagállami szuverenitás és a nemzeti 
                                                           
14 Green paper on criminal-law protection of the financial interests of the Community and the establishment of a 

European Prosecutor [COM(2001) 715., 2001. 12. 11.] 
15 Az Európai Bizottság javaslata: A Tanács rendelete az Európai Ügyészség létrehozásáról [COM(2013) 534., 

2013. 07. 17.] 
16 NAGY Ferenc: Az európai büntetőjog fogalmáról. Európai Jog, 2001/1. 5. 
17 FARKAS Ákos: Az európai büntetőjog értelmezési tartománya. In: Farkas Ákos (szerk.): Fejezetek az európai 

büntetőjogból. Bíbor Kiadó, Miskolc, 2017. 17. 



 15 

büntetőjog-rendszerek sajátosságainak, koherenciájának a lehető legnagyobb mértékben 

történő tiszteletben tartásával – idővel megkezdődik egy valódi szupranacionális uniós 

büntetőjog kiépítése is. 
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