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A Supreme Court (Írország) által 2018. augusztus 6-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti
kérelem – Minister for Justice and Equality kontra OG
(C-508/18. sz. ügy)
(2018/C 364/07)
Az eljárás nyelve: angol
A kérdést előterjesztő bíróság
Supreme Court

Az alapeljárás felei
Felperes: Minister for Justice and Equality
Alperes: OG

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések
1) Az ügyész végrehajtó hatalomtól való függetlenségét az adott nemzeti jogrendszer alapján betöltött szerepével
összhangban kell-e megítélni? Amennyiben nem, úgy milyen szempontok vannak, amelyek alapján a végrehajtó
hatalomtól való függetlenségről dönteni kell?
2) A kerethatározat (1) 6. cikkének (1) bekezdése értelmében ahhoz, hogy igazságügyi hatóságnak minősüljön, kellőképpen
független-e a végrehajtó hatalomtól az az ügyészség, amely a nemzeti jog értelmében irányítható vagy utasítható
közvetlenül vagy közvetetten az igazságügyi minisztérium részéről?
3) Amennyiben igen, szükséges-e, hogy az ügyészség működésében is független legyen a végrehajtó hatalomtól és melyek
azok a szempontok, amelyek alapján e működésbeli függetlenségről dönteni kell?
4) Ha a végrehajtói hatalomtól független, igazságügyi hatóságnak minősül-e a kerethatározat 6. cikk (1) bekezdése
értelmében az az ügyészség, amelynek szerepe arra korlátozódik, hogy nyomozásokat kezdeményezzen és folytasson le
és biztosítsa azt, hogy a nyomozásokat tárgyilagosan és jogszerűen folytassák le, vádat emeljen, végrehajtsa a bírósági
határozatokat, képviselje a vádat a bűncselekmények esetében és nem ad ki nemzeti elfogatóparancsokat, továbbá nem
végezhet igazságszolgáltatási feladatokat?
5) Igazságügyi hatóságnak minősül-e az európai elfogatóparancsról és a tagállamok közötti átadási eljárásokról szóló,
2002. június 13-i tanácsi kerethatározat 6. cikkének (1) bekezdése értelmében a lübecki ügyészség?
(1)

Az európai elfogatóparancsról és a tagállamok közötti átadási eljárásokról szóló, 2002. június 13-i 2002/584/IB tanácsi
kerethatározat (HL 2002. L 190., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 19. fejezet, 6. kötet, 34. o.).

A Supreme Court (Írország) által 2018. augusztus 6-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti
kérelem – Minister for Justice and Equality kontra PF
(C-509/18. sz. ügy)
(2018/C 364/08)
Az eljárás nyelve: angol
A kérdést előterjesztő bíróság
Supreme Court

Az alapeljárás felei
Felperes: Minister for Justice and Equality
Alperes: PF
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Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések
1) Azon kritériumok alapján kell-e eldönteni, hogy [a kerethatározat] (1) 6. cikkének (1) bekezdése értelmében a kibocsátó
igazságügyi hatóságként kijelölt ügyész az e rendelkezésben szereplő önálló értelmezése szerint igazságügyi hatóságnak
minősül-e, hogy 1) az ügyész független a végrehajtó hatalomtól és 2) saját jogrendszerében úgy tekintik, hogy
igazságszolgáltatást végez vagy részt vesz az igazságszolgáltatásban?
2) Amennyiben nem, melyek azok a kritériumok, amelyek alapján valamely nemzeti bíróságnak el kell döntenie, hogy az az
ügyész, akit a kerethatározat 6. cikkének (1) bekezdése alapján kibocsátó igazságügyi hatóságként kijelöltek, igazságügyi
hatóságnak minősül-e a 6. cikk (1) bekezdése szerint?
3) Amennyiben a kritériumok magukban foglalnak egy olyan követelményt, miszerint az ügyésznek igazságszolgáltatást
kell végeznie vagy részt kell vennie az igazságszolgáltatásban, e követelményt a saját jogrendszerében betöltött szerepe
alapján kell-e meghatározni, vagy bizonyos objektív kritériumok alapján? Amennyiben objektív kritériumok alapján,
akkor melyek ezek a kritériumok?
4) A Litván Köztársaság ügyésze igazságügyi hatóság-e az európai elfogatóparancsról és a tagállamok közötti átadási
eljárásokról szóló 2002. évi kerethatározat 6. cikkének (1) bekezdésében szereplő fogalom önálló értelmezése szerint?

(1)

Az európai elfogatóparancsról és a tagállamok közötti átadási eljárásokról szóló, 2002. június 13-i 2002/584/IB tanácsi
kerethatározat (HL 2002. L 190., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 19. fejezet, 6. kötet, 34. o.).

A Conseil d'État (Franciaország) által 2018. augusztus 6-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti
kérelem – Fédération des fabricants de cigares kontra Premier ministre, Ministre des Solidarités et de
la Santé
(C-517/18. sz. ügy)
(2018/C 364/09)
Az eljárás nyelve: francia
A kérdést előterjesztő bíróság
Conseil d'État

Az alapeljárás felei
Felperes: Fédération des fabricants de cigares
Alperes: Premier ministre, Ministre des Solidarités et de la Santé
Másik fél: Société nationale d’exploitation industrielle des tabacs et allumettes (SEITA)

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések
1. A 2014. április 3-i 2014/40/EU parlamenti és tanácsi irányelv (1) 13. cikke (1) és (3) bekezdésének rendelkezéseit úgy
kell-e értelmezni, hogy a csomagolási egységeken, a gyűjtőcsomagokon és a dohánytermékeken az egyes tulajdonságokra
utaló márkanevek használatát azok közismert jellegétől függetlenül megtiltják?
2. Az irányelv 13. cikke (1) és (3) bekezdésének értelmezésétől függően e rendelkezések, amennyiben alkalmazandók a
kereskedelmi nevekre és védjegyekre, tiszteletben tartják-e a tulajdonhoz való jogot, a véleménynyilvánítás szabadságát, a
vállalkozás szabadságát, valamint az arányosság és a jogbiztonság elvét?

