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Ideiglenes átadási letartóztatás

A Fővárosi  Törvényszék  elrendelte  egy  német  állampolgár  ideiglenes  átadási  letartóztatását.  A
terheltet  2018.  március  28-án  Magyarországon  vette  őrizetbe  a  magyar  rendőrség  európai
elfogatóparancs alapján. 

A  vádlott  ellen  a  Berlini  Államügyészség  2018.  március  13-án  bocsátott  ki  európai
elfogatóparancsot tettesként elkövetett fegyverek, lőszerek és robbanóanyagok tiltott kereskedelme
bűncselekménye miatt indult büntetőeljárás lefolytatása érdekében. A gyanú szerint a terhelt 2016.
május 3. és 2016. november 18. között engedély nélkül Magyarországról üzemeltetett egy olyan
webshopot,  amely Németországban  kínált  eladásra  hosszú  csövű  puskákat,  sörétes  puskákat  és
gázriasztó fegyvereket. A német hatóság adatai szerint a vádlott összesen 193 alkalommal adott el a
webshopon keresztül lőfegyvereket.

A terhelt  ügyvédje  szerint  az  ideiglenes  átadási  letartóztatás  elrendelése  megalapozatlan  lenne,
hiszen  védence  a  nemzetközi  elfogatóparancsban  megjelölt  időszakban  életvitelszerűen
Magyarországon élt, nála a házkutatás során nem találtak lőfegyvernek minősülő eszközt, így vele
szemben Magyarországon nincs folyamatban eljárás. Tekintettel arra, hogy a német állampolgárságú
vádlott  magyar menyasszonyával és közös kisgyermekükkel él,  kérte,  hogy a bíróság az átadást
tagadja meg, illetve az ideiglenes átadási letartóztatás helyett házi őrizetet, vagy lakhelyelhagyási
tilalmat rendeljen el.

A terhelt a tárgyaláson úgy nyilatkozott, hogy nem egyezik bele az egyszerűsített átadási eljárásba,
ezért a bíróság megkeresi az Igazságügyi Minisztériumon keresztül a német igazságügyi hatóságot,
hogy 2018. május 8-ig küldjék meg a teljes elfogatóparancsot. Kérte továbbá a specialitás elvének
alkalmazását is, miszerint átadása esetén a német hatóságok kizárólag a jelen elfogatóparancsban
szereplő üggyel kapcsolatban állíthatják bíróság elé.

A bíróság a mai napon elrendelte a férfi ideiglenes átadási letartóztatását. Indoklásában elmondta, a
jelen tárgyaláson kizárólag azt vizsgálták, hogy a meglévő információk szerint van-e akadálya az
átadásnak, illetve az ideiglenes átadási letartóztatásnak. A bűncselekmény jellege miatt a bíróság
nem látott lehetőséget enyhébb kényszerintézkedésre.

A teljes európai elfogatóparancs beérkezését követően a törvényszék új tárgyalási napot tűz ki és
azon hoz döntést a terhelt német hatóságnak történő átadásáról.

Az ügyész a végzést tudomásul vette, a védelem fellebbezést jelentett be.


