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Összefoglaló 
 
Az Eurojust, az Európai Unió Büntető Igazságügyi Együttműködési Ügynöksége hozzájárul a 

határokon átnyúló, súlyos szervezett bűnözés elleni küzdelemhez azáltal, hogy koordinálja az uniós 

tagállamok és harmadik államok nemzeti hatóságainak a nemzetközi vonatkozású bűncselekmények 

nyomozása és büntetőeljárás alá vonása terén végzett munkáját. 

Bár az Eurojust megbízatása elsősorban az igazságügyi hatóságok közötti együttműködésre irányul, 

a tapasztalatok azt mutatják, hogy gyakran közvetlenül az ügyészek és a vizsgálóbírók azonosítják és 

oldják meg a határokon átnyúló összefüggésben az áldozatok jogainak gyakorlásával kapcsolatos 

problémákat. 

Ezért az Eurojust ideális helyzetben van ahhoz, hogy feltérképezze az e területen tevékenykedő 

szakemberek által tapasztalt és az Ügynökség által nyújtott támogatás keretében általuk megvitatott 

kihívásokat, és beszámoljon róluk. A jelentés áttekintést nyújt ezekről, a különböző kiemelt uniós 

bűncselekményekkel kapcsolatos kihívásokról (1. rész), illetve az ezek leküzdésére irányuló legjobb 

azonosított gyakorlatokról (2. rész). 

Ezek a kihívások különösen az alábbiakra vonatkoznak: 

- az áldozat fogalmának meghatározása és az áldozatok azonosítása (különösen 

nagyszámú áldozat és/vagy nagyszabású terrortámadás esetén); 

- bizonytalanságok az eljárásjogi státuszukkal kapcsolatban (pl. áldozatok kontra 

szemtanúk, vagy másodlagos bűncselekmények elkövetői); 

- a másodlagos vagy ismételt áldozattá válás kockázata megelőzésének és csökkentésének 

szükségessége; 

- az áldozatok érdekeinek figyelembevétele a joghatósági kérdések kezelése során; 

- az áldozatok kártalanításának biztosításával kapcsolatos nehézségek. 

 

Ez az évek során szerzett, széles körű tapasztalat azt mutatja, hogy a határokon átnyúló bűnözés 

leküzdésére irányuló nyomozási és bűnüldözési stratégiák kialakításakor érdemes figyelembe venni 

az áldozatok jogainak dimenzióját. Az Eurojust elkötelezett ezen erőfeszítések támogatása mellett 

azáltal, hogy a nemzeti igazságügyi hatóságoknak – különösen a koordinációs üléseken és a közös 

nyomozócsoportokban – nyújtott támogatásába szisztematikusabban beépíti az áldozatok jogainak 

szempontját. 
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A 2012/29/EU irányelv értékelésével összefüggésben a pillanat alkalmas lehet arra, hogy 

megfontolják az Eurojust uniós jogi kereten belül e területen betöltött szerepének elismerését és 

további megerősítését. 

 


