
                                                               

 
 
 
  

  

Az európai büntetőjog története 

Olvasóleckék és tanulási útmutatók 

Prof. Dr. Karsai Krisztina, DSc  

SZTE ÁJTK Bűnügyi Tudományok Intézete 

 

4. lecke – Maastricht előtt  

 

 

1. Tekintse meg a 4. videóleckét!  

 

2. Az út, ami a bel- és igazságügyek „közös” 

kezeléséig vezet 

 

A bel- és igazságügyek kérdésköre fokozatosan vált ki 

az állambiztonsági kontextusból, jelentése, 

szervezése és alapvető működési elvei a jogállam 

kialakulásával rajzolódnak ki, s például az 

igazságügyi, közbiztonsági és bűnügyi rendőri 

szabályozórendszerek is elválnak egymástól.  

Az Európai Gazdasági Közösséget alapító szerződés 

(EGK-Szerződés, később 1993-tól EK-Szerződés) még 

hallgat a belső biztonság és az igazságszolgáltatás 

kérdéséről, de már a 70-es években „európai politikai 

együttműködés” elnevezéssel ad hoc együttműködés 

alakult ki ezen a területen. Az Európai Tanács 1974. 

decemberi párizsi ülésén megbízta a Tanácsot, 

vitassa meg, milyen jogok lennének biztosíthatók a 

tagállamok állampolgárainak közösségi polgári 

minőségükben. Az Európai Tanács 1975. 

decemberében elfogadta római ajánlását, majd 1976-

ban a közösségek bel- és igazságügyi miniszterei az 

együttműködés javítását célzó programot fogadtak el. 

Az Európai Tanács 1984-ben felállította az Adonino 

 



                                                               

 
 
 
  

Bizottságot, melyet a „polgárok Európája” jelentés 

elkészítésével bízott meg. A 80-as években az 

igazságügyi együttműködés az ún. TREVI-

munkacsoportok (V. Igazságügyi együttműködés 

munkacsoport) keretein belül zajlott.  

 

3. Nyomozás a történelemben 

 

Mi köze lehet Sissinek ehhez az egész témakörhöz?  

 

 

4. Ellenőrző kérdések 

 

1. Milyen bűncselekményekkel kapcsolatos 

egyeztetéseket ölelt fel a TREVI csoport 

tevékenysége?  

2. Milyen okok vezettek a bel- és igazságügyek 

megjelentek a közös gondolkodásban?  

3. Értékelje a schengeni egyezményeket az uniós 

integráció szempontjából! (előnyök, hátrányok) 

4. Miképpen lehet hatással a közösségi jog a belső 

büntetőjogi keretrendszerre?  

5. Miért tekinthető mérföldkő ítéletnek a 68/88. sz. 

ügyben hozott döntés?  

 

 

 
 

  

A királyné ellen elkövetett merénylet (Luigi Lucheni, 1889. szeptember 10.) volt a közvetlen kiváltó oka az 

első olyan nemzetközi konferenciának, amely a belügyek terén a rendőrségi együttműködésről szólt 

(elsősorban még csak az anarchisták és terroristák elleni védekezés céljából).  



                                                               

 
 
 
  
 

Jelen tananyag a Szegedi Tudományegyetemen készült az 

Európai Unió támogatásával.  

Projekt azonosító:  
EFOP-3.4.3-16-2016-00014 

 

 

 

 
 


