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Európai uniós jogi közlemények

Közzétett előzetes döntéshozatal iránti kérelmek

Büntető ügyszak

1. A Giudice di Pace di Lecce (Olaszország) által 2011. október 13-án benyújtott előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-522/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: olasz 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. A 2008/115/EK irányelv 2. cikke (2) bekezdésének b) pontjával ellentétes-e ugyanezen irányelv  
alkalmazásának a lehetősége egy olyan nemzeti szabályozás (T.U. 286/98 10a. cikke) mellett, amely a 
jogellenes  belépés  és  tartózkodás  feltételét  a  büntetést  helyettesítő  kitoloncolási  intézkedéssel 
szankcionálja?

2. A harmadik országok állampolgárainak visszatéréséről szóló közösségi irányelvvel ellentétes-e az, 
hogy büntetőjogilag szankcionálható a külföldi állampolgár puszta jogellenes tartózkodása az ország 
területén,  a  nemzeti  szabályozás  és  az  irányelv  által  előírt,  a  visszatérésre  irányuló  közigazgatási 
eljárás befejezésétől függetlenül? 

Gazdasági ügyszak

1.  A  Fővárosi  Bíróság  (Magyar  Köztársaság)  által  2011.  szeptember  16-án 
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-472/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: magyar 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. Megfelel-e a nemzeti bíró eljárása a 93/13/EGK irányelv 7. cikk (1) bekezdésének akkor, 
amikor  a  tisztességtelen  szerződési  feltétel  észlelése  esetén  a  felek  erre  irányuló  kérelme 
hiányában tájékoztatja  őket,  hogy a peres felek kölcsönszerződésének általános szerződési 
feltételei  29.  pontjának  4.  mondata  vonatkozásában  semmisséget  észlelt?  A  semmisség 
jogszabályba  ütközésen alapul,  és  ez a  jogszabály a  tisztességtelen  szerződési  feltételekre 
vonatkozó 18/1999. Kormányrendelet 1. §. (1) bekezdés c) pontja és a (2) bekezdés j) pontja? 
2. Az első kérdéshez kapcsolódóan indokolt-e peres fél felhívása, hogy tegyen nyilatkozatot a 
megjelölt  szerződéses  kikötéssel  kapcsolatban,  hogy  az  esetleges  tisztességtelenség 
jogkövetkezményei  levonhatók  legyenek,  és  hogy  a  93/13/EGK  irányelv  6.  cikk  (1) 
bekezdésében megfogalmazott célok megvalósulhassanak? 
3.  A  korábbiakhoz  kapcsolódóan  a  tisztességtelen  szerződési  kikötés  vizsgálata  során 
indokolt-e  a  szerződés  valamennyi  kikötésének  vizsgálata,  vagy kizárólag  azon  kikötések 
vizsgálata, amelyekre a fogyasztóval szerződő fél az igényét alapozza? 
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Munkaügyi ügyszak

1. A Rechtbank Amsterdam (Hollandia) által 2011. augusztus 29-én benyújtott előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-443/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: holland 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1.  A 883/2004 rendeletre  figyelemmel  továbbra is  érvényesül-e az  1408/71 rendelet   alkalmazása 
mellett  a  Miethe-ügyben  hozott  ítélet1 kiegészítő,  mégpedig  a  nem  tipikus  határ  menti  ingázók 
választási  jogát  azon  tagállam  tekintetében  megalapozó  szerepe,  amelyben  a  munkaközvetítő 
rendelkezésére állnak, és amelyből ezért munkanélküli-ellátásokban részesülnek, mert  a munkaerő-
piaci újra-beilleszkedés esélyei a választásuk szerinti tagállamban a legmagasabb? Vagy a 883/2004 
rendelet  65.  cikke  összességében  már  kellő  mértékben  biztosítja,  hogy  a  teljes  munkanélküli 
munkavállalók  a  munkakeresésük  szempontjából  legkedvezőbb  feltételek  mellett  részesüljenek 
ellátásban, és a Miethe-ügyben hozott ítélet értéktöbbletét vesztette? 

2. Ellentétes-e az uniós joggal, a jelen ügyekben az EUMSZ 45. cikkel vagy az 1612/68 rendelet  7. 
cikkének (2) bekezdésével, valamely tagállam olyan határozata, amely a teljes munkanélkülivé vált — 
legutóbb az említett tagállamban foglalkoztatott — migráns munkavállalótól (határ menti ingázótól),  
akiről  a  fennálló  társadalmi  és  család  kapcsolatokra  tekintettel  feltételezhető,  hogy  az  említett 
tagállamban  rendelkezik  a  legjobb  eséllyel  a  munkaerő-piaci  újra-beilleszkedésre,  kizárólag  azért 
tagadja meg az említett tagállam jogszabályai szerinti munkanélküli-ellátásokat, mert a munkavállaló 
másik tagállamban rendelkezik lakóhellyel? 

3. Miként hangzik — a 883/2004 rendelet 87. cikkének (8) bekezdésére, az EU Alapjogi Chartájának 
17. cikkére, valamint a jogbiztonság elvére tekintettel — az előző kérdésre adandó válasz, ha az ilyen 
munkavállaló számára már  a  883/2004 rendelet  hatálybalépésének időpontja  előtt  a  foglalkoztatás 
szerinti korábbi állam joga szerinti munkanélküli-ellátásokat biztosítottak, és az ellátás folyósításának 
maximális  időtartama,  valamint  az  ellátásra  való  jogosultság  felélesztésének  határideje  ebben  az 
időpontban még nem járt le (és az ellátások folyósítását megszüntették, mert a munkanélküli személy 
új munkaviszonyt létesített)? 

4. Eltérő  választ kell-e adni a második kérdésre, ha az érintett munkanélküli határ menti ingázókat  
biztosították arról,  hogy kérhetik  ellátásra  való jogosultságuk felélesztését  abban az  esetben,  ha  a 
munkaviszony létesítését követően ismét munkanélkülivé válnak, és az erre vonatkozó információk a 
végrehajtási gyakorlat tisztázatlansága folytán tévesnek vagy nem egyértelműnek bizonyultak? 

2.  A  Berufsgericht  für  Heilberufe  bei  dem  Verwaltungsgericht  Gießen  által  2011. 
szeptember 19-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-475/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: német 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
A. A szakmai képesítések elismeréséről szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv (2005/36/EK irányelv) 5. cikkének (3) bekezdéséhez: 

1.  Azon szakmai szabályok körébe tartozik-e a legutóbb 2008.  december 1-jén módosított  (HÄBI.  
2009., 749. o.) 1998. szeptember 2-i Berufsordnung für die Ärztinnen und Ärzte in Hessen (hesseni  
orvosi  etikai  kódex,  BO) (HÄBI.  1998.,  I-VIII.  o.)  12.  §-ának (1) bekezdése szerinti  rendelkezés,  
amelyeknek a szolgáltatásnyújtó általi be nem tartása esetén a fogadó államban fegyelmi eljárásnak  
megfelelő  szakmai bírósági eljárás folytatható le a fogyasztóbiztonsággal és a fogyasztóvédelemmel  
közvetlenül és konkrétan összefüggő súlyos szakmai mulasztás miatt? 

1   C-1/85. sz. ügy
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2. Ha igen: abban az esetben is így van-e ez, ha a szolgáltatásnyújtó (a jelen ügyben: az orvos) által  
elvégzett műtét tekintetében a fogadó államban hatályos Gebührenordnung für Ärzte (orvosi díjszabás, 
GOÄ) nem tartalmazza a vonatkozó díjkódot? 

3. Azon szakmai szabályok körébe tartoznak-e a szakmai szabályokkal ellentétes reklámra vonatkozó  
rendelkezések  (a  BO D.  fejezetének  13.  pontjával  összefüggésben  értelmezett  27.  §-ának  (1)-(3) 
bekezdése), amelyeknek a szolgáltatásnyújtó általi be nem tartása esetén a fogadó államban fegyelmi 
eljárásnak  megfelelő  szakmai  bírósági  eljárás  folytatható  le  a  fogyasztóbiztonsággal  és  a 
fogyasztóvédelemmel közvetlenül és konkrétan összefüggő súlyos szakmai mulasztás miatt? 

B. A 2005/36/EK irányelv 6. cikke első bekezdésének a) pontjához: 

1. Megfelelően ültetik-e át a 2005/36/EK irányelv előzőekben említett  rendelkezéseit  a legutóbb a 
2010.  március  24-i  törvénnyel  (GVBl.  I.,  123.  o.)  módosított  Hessisches  Gesetz  über  die 
Berufsvertretungen, die Berufsausübung, die Weiterbildung und die Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte, 
Zahnärzte,  Tierärzte,  Apotheker,  Psychologischen  Psychotherapeuten  und  Kinder-  und 
Jugendlichenpsychotherapeuten (az orvosok, fogorvosok, állatorvosok, gyógyszerészek, pszichológus 
pszichoterapeuták, valamint  gyermekekkel és fiatalkorúakkal foglalkozó pszichoterapeuták szakmai 
képviseleteiről, szakmájának gyakorlásáról,  továbbképzéséről és szakmai bíróságairól szóló hesseni 
törvény, Heilberufsgesetz [az egészségügyi szakmákról szóló törvény]) 2003. február 7-én kihirdetett  
változata (GVBl. I., 123. o.) 3. §-ának (1) és (3) bekezdésével összefüggésben a 2006. október 16-i 
Drittes Gesetz zur Änderung des Heilberufsgesetzes (a Heilberufsgesetz módosításáról szóló harmadik 
törvény)  (GVBl.  I.,  519.  o.)  által  a 2005/36/EK irányelv átültetése céljából  elvégzett  módosítások 
azáltal, hogy mind a vonatkozó etikai kódexeket, mind pedig a szakmai bíróságokra vonatkozó — a 
Heilberufsgesetz hatodik szakaszában foglalt  — rendelkezéseket  teljes mértékben alkalmazhatónak 
nyilvánítják az EUMSZ 57. cikk (az EKSZ korábbi 50. cikke) szerinti szolgáltatásnyújtás szabadsága 
keretében a fogadó államban átmeneti jelleggel tevékenykedő szolgáltatásnyújtókra (a jelen ügyben: 
orvosokra)? 

Polgári ügyszak

1. A Bundesgerichtshof (Németország) által 2011. szeptember 5-én benyújtott előzetes 
döntéshozatal iránti kérelmek (C-457/11., C-458/11., C-459/11.  és C-460/11. sz. ügyek)2 
Az eljárás nyelve: német 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
Az  információs  társadalomban  a  szerzői  és  szomszédos  jogok  egyes  vonatkozásainak 
összehangolásáról  szóló,  2001.  május  22-i  2001/29/EK  európai  parlamenti  és  tanácsi  irányelv 
értelmezése céljából az alábbi kérdéseket terjesztették az Európai Unió Bírósága elé:

1.  Már  az  olyan  esetek  vonatkozásában  is  figyelembe  kell-e  venni  az  irányelvet  a  nemzeti  jog 
értelmezése során, amelyek az irányelv 2001. június 22-i hatálybalépését követően, de 2002. december 
22-től való alkalmazhatóságát megelőzően történtek? 

2. Az irányelv 5. cikke (2) bekezdésének a) pontja értelmében vett, valamely fotómechanikai vagy 
ehhez  hasonló  hatású  eljárással  végzett  többszörözésnek  minősül-e  a  nyomtatógéppel  végzett 
többszörözés? 

3. A második kérdésre adandó igenlő válasz esetén: akkor is teljesülhetnek-e a többszörözési jog alóli, 
az irányelv 5. cikkének (2) és (3) bekezdésében foglalt kivételek illetve korlátozások eseteiben járó  
méltányos díjazással szemben az irányelv által támasztott követelmények az Európai Unió Alapjogi  
Chartájának 20. cikkéből fakadó egyenlő  bánásmódhoz való alapvető  jogra figyelemmel, ha nem a 
nyomtatógépek  gyártói,  importőrei  és  forgalmazói,  hanem  egy  többszörözésre  alkalmas 
készülékegyüttes  valamely más  készülékének  vagy több  más  készülékének  gyártói,  importőrei  és 
forgalmazói a megfelelő díjazás kifizetésének kötelezettjei? 

2 A megjelölt ügyekben feltett kérdések szó szerint megegyeznek.
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4.  Már  az  irányelv 6.  cikkében meghatározott  műszaki  intézkedések alkalmazásának lehetősége is 
megszünteti-e  az  irányelv  5.  cikke  (2)  bekezdésének b)  pontja  értelmében vett  méltányos  díjazás  
feltételét? 

5. Megszűnik-e a méltányos díjazás feltétele (az irányelv 5. cikke (2) bekezdésének a) és b) pontja) és 
lehetősége  (lásd  az  irányelv  (36)  preambulumbekezdését),  amennyiben  a  szerzői  jogok jogosultja 
kifejezett vagy hallgatólagos formában hozzájárulását adta művei többszörözéséhez? 

2.  A Tribunal  da  Relação  de  Guimarães  (Portugália)  által  2011.  szeptember  22-én 
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-486/11. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: portugál
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések
1.  Úgy  kell-e  értelmezni  a  gépjárműhasználattal  kapcsolatos  polgári  jogi  felelősség  biztosítására 
vonatkozó  tagállami  jogszabályok  közelítéséről  szóló  harmadik  (90/232/EGK)  irányelv  ötödik 
(2005/14/EK) irányelv 4. cikke által beillesztett  1a. cikkét,  hogy azzal ellentétes az olyan nemzeti 
szabályozás  —  mint  a  portugál  Código  Civil  505.  és  570.  cikkéből  következő  szabályozás  —, 
amelynek értelmében a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás nem terjed ki azokra a testi sérülésekre  
és vagyoni károkra, amelyeket egy kerékpáros olyan közlekedési balesetben szenvedett el, amelyben  
egy  gépjármű  és  egy  kerékpár  érintett,  és  amely  kizárólag  a  kerékpáros  magatartása  folytán 
következett be?

2. Igenlő válasz esetén, vagyis amennyiben a kártérítés említett kizárása a közösségi jogba ütközik,  
ellentétes-e a hivatkozott irányelvek értelmezésével az olyan nemzeti szabályozás, amely e kártérítést  
csökkenti,  illetve  korlátozza,  figyelembe  véve  a  baleset  bekövetkezte  tekintetében  egyrészt  a 
kerékpáros vétkességét, másrészt pedig a gépjárművel kapcsolatos kockázatot?

3. A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság (Magyar Köztársaság) által 2011. szeptember 
26-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-490/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: magyar 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. A polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről 
és  végrehajtásáról  rendelkező  44/2001/EK  rendelet  45.  cikk  (1)  és  (2)  bekezdésének 
rendelkezéseit akként kell-e értelmezni, hogy a címzett tagállam bírósága a 45. cikk szerinti 
jogorvoslati eljárásban elutasíthatja a külföldi határozat végrehajthatósága megállapítása iránti 
kérelmet, ha az 54. cikk szerinti tanúsítványt a 66. cikk (2) bekezdés a) vagy b) pontjában 
foglalt feltételek hiányában állították ki? 
2.  Amennyiben  igen,  a  35.  cikk  (3)  bekezdése  a  66.  cikk  alkalmazása  során  hogyan 
értelmezendő?
3. Akadályát képezi-e a Rendelet 1. cikk (2) bekezdés b) pontja, hogy a származási bíróság 
által kiállított tanúsítvány alapján elutasítsák a végrehajthatóság megállapítása iránti kérelmet, 
ha  az  a  határozat,  amely  alapján  a  tanúsítványt  kiállították  a  választottbírósági  kikötés 
létrejöttét megállapította? 
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Közigazgatási ügyszak

1. A Verwaltungsgerichtshof Baden Württemberg (Németország) által 2011. szeptember 
6-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-463/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: német 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
Átlépi-e a tagállam a [2001/42/EK] irányelv 3. cikkének (4) és (5) bekezdése szerinti  mérlegelési  
mozgásterének korlátait, ha egy település településrendezési tervei tekintetében, amelyek helyi szinten 
kis területek használatát veszik tervbe, és a projektek jövőbeli engedélyének kereteit határozzák meg, 
de nem tartoznak a 2001/42/EK irányelv 3. cikke (2) bekezdésének hatálya alá, a településrendezési  
terv egy különleges típusának meghatározása révén, amelyet területalapú küszöbérték és egy minőségi 
feltétel jellemez, az irányelv II. mellékletében meghatározott vonatkozó szempontok figyelembevétele  
mellett úgy rendelkezik, hogy e településrendezési terv kidolgozásakor el kell tekinteni az egyébként a 
településrendezési  tervekre  vonatkozó,  a  környezeti  vizsgálatot  szabályozó  eljárási  szabályoktól, 
másrészt pedig előírja, hogy ezen eljárási szabályok abból fakadó megsértése, hogy a település tévesen 
értékelte  a  minőségi  feltételt,  nem  befolyásolja  a  különleges  típusú  településrendezési  terv 
érvényességét? 

2. Az Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London (Egyesült Királyság) 
által 2011. szeptember 17-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-529/11. 
sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: angol 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. Ahhoz, hogy valamely szülő „a gyermek felügyeletét ténylegesen ellátó szülőnek” minősüljön, és 
ily  módon  származékos  tartózkodási  joggal  rendelkezzen  azon  21  évnél  idősebb  gyermekére 
tekintettel,  aki  él  az 1612/68 rendelet  12.  cikke (jelenleg lásd a 492/2011/EU rendelet  10.  cikkét)  
szerinti oktatáshoz való jogával, i. el kell-e tartania a gyermekét; ii. a gyermeknek az ő háztartásában 
kell-e élnie; iii. továbbá érzelmi támaszt kell-e kapnia tőle? 

2. Amennyiben ahhoz, hogy a szülő származékos tartózkodási joggal rendelkezzen, nem szükséges a 
fenti három tényező együttes meglétének igazolása, elegendő-e a szülőnek azt igazolnia, hogy a fenti 
tényezők egyike, illetve azok közül kettő fennáll? 

3.  A fenti  ii.  pont  vonatkozásában  akkor  is  úgy kell-e  tekinteni,  hogy a  tanulmányokat  folytató,  
nagykorú  gyermek  továbbra  is  a  szülővel  (szülőkkel)  közös  háztartásban  él,  ha  az  előbbi  a 
tanulmányai idejére az otthonától távol lakik (a szüneteket és az esetenkénti hétvégéket kivéve)? 

4. A fenti iii. pont vonatkozásában a szülő által nyújtott érzelmi támasznak rendelkeznie-e kell különös 
jellemzőkkel (így különösen szorosnak vagy fizikailag közelinek kell-e lennie), avagy elegendő, ha azt 
a szülő és a nagykorú gyermek között fennálló normál érzelmi kötődés jellemzi? 

5. Amennyiben valamely személy folyamatosan öt évnél hosszabb ideig az 1612/68 rendelet 12. cikke 
(jelenleg  lásd  a  492/2011/EU  rendelet  10.  cikkét)  szerinti  európai  uniós  tartózkodási  joggal  
rendelkezik, ez a tartózkodás feljogosítja-e őt a 2004/38/EK irányelvnek (az uniós polgárokról szóló 
irányelv) a „Huzamos tartózkodás joga” címet viselő  IV. fejezete szerinti huzamos tartózkodási jog 
megszerzésére és az ugyanezen irányelv 19. cikke szerinti tartózkodási kártya kiállítására? 
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3.  A High Court of Justice Queen's Bench Division (Administrative Court) (Egyesült 
Királyság) által 2011. szeptember 23-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem 
(C-500/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: angol 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. Olyan körülmények között, amikor 
a) valamely tagállam valamely testület 2200/96 tanácsi rendelet 11. cikke értelmében vett termelői 

szervezetként történő elismerését mérlegeli; 
b) e testület céljai és szervezeti szabályzata megfelelnek a 11. cikkben foglalt követelményeknek; 
c)  a  testület  termelői  tagjai  valamennyi  szolgáltatást  megkapták,  amelyet  a  11.  cikk  értelmében 

számukra egy termelői szervezetnek nyújtania kell; és 
d) a testület szerződő feleket vett igénybe e szolgáltatások jelentős részének biztosítására; 
a 11. cikket a jogbiztonság elvével is összhangban úgy kell-e értelmezni, mint amely megköveteli a  
testülettől, hogy a szerződő felek fölött bizonyos mértékű ellenőrzést gyakoroljon? 

2. Ha az első kérdésre igenlő a válasz, úgy a 11. cikk — az e cikknek adandó értelmezés alapján — 
milyen mértékű ellenőrzést követel meg? 

3. Különösen pedig rendelkezett-e a testület a 11. cikk értelmében megkívánt szintű ellenőrzéssel — 
ha rendelkezett egyáltalán ellenőrzéssel — azon körülmények között, ha 
a) a szerződő fél: 

1. olyan társaság, amely részvényeinek 93 %-a a testület tagjainak tulajdonában van; és 
2.  olyan  társaság,  amelyben  az  első  társaság  50  %-os  részesedéssel  rendelkezik,  és  amelynek 

társasági  szerződése  kimondta,  hogy  a  társaság  által  hozott  döntéseket  egyhangúan  kell 
meghozni; 

b) egyik társaság sem volt szerződés alapján köteles a testület által a szóban forgó tevékenységekkel 
kapcsolatban adott utasításokat betartani; azonban 

c) a fent leírt részvényesi struktúra eredményeképpen a testület és a szerződő felek konszenzus alapján 
működtek? 

4. Releváns-e a fenti kérdések eldöntéséhez az, hogy 
a) a 2200/96 tanácsi rendeletnek a termelői szervezetek elismerésének feltételei tekintetében történő 

alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 1432/03 bizottsági rendelet  6.  
cikkének  (2)  bekezdése  kifejezetten  arról  rendelkezett  a  tényállás  idején,  hogy „a  tagállamok  
meghatározzák azokat a feltételeket”, amelyek között a termelői szervezetek feladataik ellátásával 
harmadik felet bízhatnak meg; 

b)  az  első  kérdésben  hivatkozott  tagállam  a  tényállás  időszakában  elmulasztotta  e  feltételek 
meghatározását? 

 
4.  A Tribunal  Central  Administrativo  Sul  (Portugália)  által  2011.  szeptember  26-án 
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-496/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: portugál 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 

a) Az 1977. május 17-i 77/388/EGK hatodik tanácsi HÉA- irányelv 17. cikke (2) bekezdésének helyes  
értelmezése kizárja-e, hogy a portugál adóhatóság arra kötelezze a felperes társaságot — amely SGPS 
[Sociedade Gestora de Participações Sociais] —, hogy az inputjai után felszámított HÉA teljes összege 
vonatkozásában a részarányos levonás módszerét alkalmazza azon a ténybeli alapon, hogy az említett  
társaság főtevékenysége más társaságokban fennálló részesedések kezelése, abban az esetben is, ha 
ezek  az  inputok  (igénybe  vett  szolgáltatások)  közvetlen,  azonnali  és  egyértelmű  kapcsolatot 
teremtenek olyan adóköteles ügyletekkel — szolgáltatások nyújtásával —, amelyeket a későbbiekben 
kiegészítő  tevékenység keretében,  a kezelés  körében nyújtott  technikai  szolgáltatásként  jogszerűen 
valósítottak meg? 

7



b) Az az SGPS [Sociedade Gestora de Participações Sociais] jogállású jogalany, amely HÉA-köteles 
olyan termékek és szolgáltatások megszerzése kapcsán, amelyeket ezt követően a HÉA felszámítása 
mellett a leányvállalatainak átad, amenynyiben az említett társaság összeegyezteti az általa folytatott  
főtevékenységet  —  más  társaságokban  fennálló  részesedések  kezelését  —  egy kiegészítő  jellegű 
tevékenységgel — az igazgatás és kezelés körében nyújtott technikai szolgáltatásokkal — jogosult-e a 
hatodik HÉA-irányelv 17. cikkének (2) bekezdésében foglalt rendeltetés szerinti levonás módszerével  
levonni az e beszerzések vonatkozásában felszámított adó teljes összegét? 

4. Az Administrativen Sad Sofia (Bulgária) által 2011. október 18-án benyújtott előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-528/11 sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: bulgár 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1.  Úgy  kell  értelmezni  a  harmadik  ország  állampolgára  által  a  tagállamok  egyikében  benyújtott 
menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és 
eljárási  szabályok  megállapításáról  szóló,  2003.  február  18-i  343/2003/EK  európai  parlamenti  és  
tanácsi rendelet 3. cikkének (2) bekezdését, hogy a tagállam átvállalhatja a menedékjog iránti kérelem 
megvizsgálásáért  való  felelősséget,  amennyiben  a  menedékkérő  esetében  nem  állnak  fenn  olyan 
személyi körülmények, amelyek indokolják az ezen rendelet 15. cikke szerinti humanitárius záradék 
alkalmazását, és amennyiben a rendelet 3. cikkének (1) bekezdése szerint felelős tagállam tekintetében 
a következő tényállások legalább egyike releváns: 

A.  az  Egyesült  Nemzetek  Menekültügyi  Főbiztosa  Hivatalának  iratai  olyan  tényeket  és 
következtetéseket  tartalmaznak,  amelyek  értelmében  a  jogszabály  szerint  felelős  tagállam 
megsértette azokat az uniós menekültügyi jogszabályokat, amelyek a menedékkérő elismerésének 
feltételeit,  az  eljáráshoz  való  hozzáférést,  vagy a  menedékjog  iránti  kérelmek  megvizsgálására 
irányuló eljárás minőségét szabályozzák; 

B.  a  jogszabály szerint  felelős  tagállam nem válaszolta  a  343/2003/EK rendelet  20.  cikkének (1) 
bekezdése  szerinti  visszavételre  irányuló  megkeresésre,  miközben e  rendelet  nem tartalmaz  az 
EUMSZ 80. cikk szerinti szolidaritás elvének betartására irányuló rendelkezéseket? 

2.  A 343/2003 rendelet  3.  cikke (2)  bekezdésének alkalmazása céljából  megengedhető-e  az,  hogy 
valamely tagállam nemzeti bírósága, amelytől a rendelet alkalmazását kérik az uniós menekültügyi 
jogszabályoknak az  ezen  rendelet  3.  cikkének (1)  bekezdése  értelmében felelős  tagállamban való 
megsértésének feltételezése alapján, anélkül vizsgálja meg e jog megsértését és ennek a menedékkérő 
azon jogaira gyakorolt hatását, amelyeket számára az uniós jog a felelős tagállamnak való átadása 
esetén biztosít, hogy az Európai Unió Bírósága az uniós jogban előírt eljárásban megállapította volna e 
tagállam tekintetében az irányadó uniós jogszabályok megsértését? 

Az  előző  kérdésre  adandó  igenlő  válasz  esetén  meg  kell  válaszolni  az  uniós  jog  megsértése 
feltételeinek meghatározására irányuló következő kérdéseket is: 

Csak  az  uniós  jog  lényeges  megsértését  kell  figyelembe  venni,  és  a  nemzeti  bíróságnak  milyen  
feltételeket  kell  alkalmazni  e  jogsértésnek  a  343/2003  rendelet  értelmezendő  rendelkezéseinek 
alkalmazása céljából való megállapításához? 

Csak abban az esetben tekinthető  lényegesnek az uniós menekültügyi  jogszabályok megsértése, ha 
annak következtében sérül  az uniós jog által  a  menedékkérőnek biztosított  valamely jog,  vagy az 
Európai  Unió  Alapjogi  Chartájának  18.  cikke  szerinti  menedékjog  megsértésére  kell  korlátozni  a 
kérdést? 

Amennyiben az uniós jog általános feltételei és követelményei értelmében nincs jogalapja az érintett  
személy menedékjog iránti kérelme elfogadásának, ebben az esetben csak a menedékkérők átvételére 
vonatkozó feltételeknek a jogszabályok szerint felelős tagállamban történő megsértését kell vizsgálni? 
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3.  Az  Európai  Unió  Alapjogi  Chartájának  18.  cikke  szerinti  menedékjog  milyen  tartalommal 
rendelkezik a Charta 53. cikkével összhangban, valamint a 343/2003 rendelet 2. cikkének c) pontja  
szerinti meghatározással és a (12) preambulumbekezdéssel összhangban? 

4.  Úgy kell  értelmezni  a  343/2003  rendelet  3.  cikkének  (2)  bekezdését,  hogy valamely tagállam 
nemzeti bírósága kiindulhat abból, hogy az e rendelet (2) preambulumbekezdése szerinti visszaküldés 
tilalma és a biztonságos ország elve betartásának vélelme megdől a rendelet 3. cikkének (1) bekezdése 
értelemben felelős tagállam tekintetében abban az esetben, ha az Európai Unió Bírósága nem állapítja  
ezt meg, ennek során azonban figyelembe kell venni a következőket:

—  az Egyesült  Nemzetek Menekültügyi  Főbiztosa Hivatalának elismert  felügyeleti  jogát,  amely a 
menekültügy  területén  az  EUMSZ  78.  cikkének  (1)  bekezdése  szerinti  nemzetközi  jogi  
okmányokból  eredő  kötelezettségek  betartásának  kötelezettségéből,  és  kifejezetten  a 
menekültstátusz  megadására  és  visszavonására  vonatkozó  tagállami  eljárások 
minimumszabályairól  szóló,  2005.  december  1-jei  2005/85/EK  tanácsi  irányelv  21.  cikkéből 
következik, valamint 

—  az  Egyesült  Nemzetek  Menekültügyi  Főbiztosa  Hivatalának  irataiban  szereplő  tényeket  és 
következtetéseket,  amelyek  következtében  a  343/2003  rendelet  3.  cikkének  (1)  bekezdése 
értelmében felelős tagállam megsértette az uniós menekültügyi jogszabályokat? 

5. Úgy kell értelmezni a 343/2003 rendelet 3. cikkének (2) bekezdését, a menekültügy területén az  
EUMSZ 78.  cikkének (1)  bekezdése  szerinti  nemzetközi  jogi  okmányokból  eredő  kötelezettségek 
betartásának kötelezettségével összhangban, hogy a tagállamoknak a 343/2003 rendelet értelmében 
felelős tagállam meghatározására irányuló eljárás során véleménykérés céljából meg kell keresniük az  
Egyesült  Nemzetek  Menekültügyi  Főbiztosa  Hivatalát,  ha  e  Hivatal  iratai  olyan  tényeket  és 
következtetéseket tartalmaznak, amelyek értelmében a 343/2003 rendelet 3. cikkének (1) bekezdése 
értelmében felelős tagállam megsértette az uniós menekültügyi jogszabályokat? 

Az előző kérdésre adandó igenlő válasz esetén meg kell válaszolni a következő kérdést is: 

Amennyiben nem kérik az Egyesült Nemzetek Menekültügyi Főbiztosa ilyen véleményét, lényegesen 
megsértik-e ezzel a 343/2003 rendelet 3. cikke értelmében felelős tagállam meghatározására irányuló 
eljárást és ezáltal sérül-e az Európai Unió Alapjogi Chartájának 41. és 47. cikke szerinti megfelelő 
ügyintézéshez és a hatékony jogorvoslathoz való jog, különösen a 2005/85 irányelv 21. cikkére is  
tekintettel, amely biztosítja e Hivatal számára azt a jogot, hogy a menedékjog iránti egyedi kérelmek 
vizsgálata során hangot adjon a véleményének? 

5. A Tribunale di Genova (Olaszország)  által  2011.  október 21-én benyújtott  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-537/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: olasz 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1.  A jóhiszeműség  nemzetközi  elvének,  valamint  a  Közösség  és  a  tagállamok  közötti  jóhiszemű 
együttműködés elvének értelmében úgy kell-e értelmezni a MARPOL Egyezmény VI. mellékletének 
hatálybalépése  fényében  elfogadott  2005/33/EK  irányelvvel  módosított,  1999/32/EK  irányelv  4a. 
cikkét, hogy az e cikk által a tengeri hajózásban az üzemanyagok kéntartalmára vonatkozóan előírt 1,5 
%  m/m  tömegszázalék-korlát  nem  alkalmazható  a  MARPOL 73/78  Egyezmény  VI.  mellékletét  
magára nézve kötelezőnek elismerő nem EU tagállam lobogója alatt közlekedő hajókra, amennyiben 
azok egy olyan tagállam kikötőjében tartózkodnak, amelyre nézve a MARPOL 73/78 Egyezmény VI. 
melléklete kötelező? 

2.  Amennyiben  nem  az  1)  pont  szerint  kell  értelmezni  a  2005/33/EK  irányelvvel  módosított,  
1999/32/EK irányelv 4a. cikkét, e cikk, amely a közösségi kikötőkbe irányuló vagy onnan kiinduló 
rendszeres  szolgáltatást  nyújtó  utasszállító  hajók  által  használt  üzemanyagok  kéntartalmára 
vonatkozóan 1,5 % m/m tömegszázalék-korlátot ír elő, még ha e hajók a MARPOL Egyezmény azon 
VI. mellékletét magára nézve kötelezőnek elismerő nem EU tagállam lobogója alatt közlekednek is, 
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amelynek  értelmében  a  kénkibocsátás-ellenőrzési  területeken  (SECA)  kívül  a  kéntartalomra 
vonatkozóan a  4,5 % m/m tömegszázalék-előírás  alkalmazandó,  jogellenes-e  arra tekintettel,  hogy 
ellentétes  a  pacta  sunt  servanda  általános  nemzetközi  jogi  elvével,  valamint  a  Közösség  és  a 
tagállamok közötti jóhiszemű együttműködés elvével, és ily módon kötelezi-e a MARPOL Egyezmény 
VI. mellékletét ratifikáló és magára nézve kötelezőnek elismerő  tagállamokat, hogy ne teljesítsék a 
MARPOL 73/78  Egyezmény  VI.  mellékletét  magára  nézve  kötelezőnek  elismerő  többi  állammal 
szemben vállalt kötelezettségeiket? 

3. A 2005/33/EK irányelvvel módosított,  1999/32/EK irányelv 2. cikkének (3g) pontja alapján úgy 
kell-e értelmezni a „rendszeres szolgáltatás” fogalmát, hogy a rendszeres szolgáltatást nyújtó hajók 
körébe tartoznak a vonalhajózásban részt vevő hajók is? 

6. A Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana (Olaszország) által 
2011. október 21-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-539/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: olasz 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. Úgy kell-e értelmezni a letelepedés szabadságára és a szolgáltatások szabad mozgására vonatkozó 
európai uniós jogot, hogy megfelel a közegészségvédelem követelményéhez kapcsolódó, közérdeken 
alapuló  kényszerítő  oknak egy olyan  nemzeti  szabályozás  — a jelen  ügyben a  2004.  évi  12.  sz. 
szicíliai tartományi törvény 1. cikke —, amely a látszerészeti tevékenységnek valamely tagállam (a  
jelen ügyben annak egy részének)  területén történő  megkezdését  a népsűrűségre  és a látszerészeti 
üzletek közötti minimális távolságra vonatkozó, olyan korlátokhoz köti, amelyek általában véve a fent 
hivatkozott alapvető szabadságok sérelmének minősülnek? 

2. Az előző kérdésre adott igenlő válasz esetén az európai uniós jog alapján a 2004. évi 12. sz. szicíliai 
tartományi törvény által a látszerészeti tevékenység Szicília tartomány területén való megkezdésére 
vonatkozóan előírt népsűrűségi (minden nyolcezer lakosra egy üzlet jut) és távolsági korlátozás (a két 
üzlet  közötti  távolság  300  méter)  megfelelőnek  tekinthető-e  a  fent  megjelölt,  közérdeken  alapuló 
kényszerítő oknak megfelelő cél elérése szempontjából?

3. Az 1) kérdésre adott igenlő válasz esetén, az európai uniós jog alapján a 2004. évi 12. sz. szicíliai 
tartományi törvény által a látszerészeti tevékenység Szicília tartomány területén való megkezdésére 
vonatkozóan előírt népsűrűségi (minden nyolcezer lakosra egy üzlet jut) és távolsági korlátozás (a két 
üzlet közötti távolság 300 méter) arányos-e, azaz nem lépi-e túl a fent megjelölt, közérdeken alapuló 
kényszerítő oknak megfelelő cél eléréséhez szükséges mértéket?

Előzetes döntéshozatal tárgyában közzétett határozatok

Büntető ügyszak

1. A Bíróság (második tanács) 2011. október 13-i ítélete (a Landgericht Baden-Baden — 
Németország előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Leo Apelt elleni büntetőeljárás 
(C-224/10. sz. ügy)3 

A 2000. szeptember 14-i 2000/56/EK bizottsági irányelvvel módosított, a vezetői engedélyekről szóló,  
1991. július 29-i 91/439/EGK tanácsi irányelv 1. cikkének (2) bekezdésével, 5. cikke (1) bekezdésének  
a)  pontjával,  7.  cikke  (1)  bekezdésének  b)  pontjával  és  8.  cikkének  (2)  és  (4)  bekezdésével  nem  
ellentétes,  ha  valamely  fogadó  tagállam megtagadja  egy  másik  tagállam által  kiállított,  B  és  D  
kategóriába tartozó járművekre vonatkozó vezetői engedély elismerését, először is abban az esetben,  
ha az említett vezetői engedély jogosultjának a B kategóriába tartozó járművekre vonatkozó vezetői  
engedélyét  a  szokásos tartózkodási  helyre  vonatkozó feltétel  megsértésével,  valamint  azt  követően 
állították ki, hogy az első  tagállam által kiállított vezetői engedélyét ezen első  tagállam rendőrsége 

3 A kérdés: I. évf. 4. sz., Büntető ügyszak, 1. sz. alatt.
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bevonta, de a vezetői jogosultság említett első tagállamban való bírósági visszavonását megelőzően,  
valamint másodszor, abban az esetben, ha az említett vezetői engedély jogosultjának a D kategóriába  
tartozó  járművekre  vonatkozó  vezetői  engedélyét  az  említett,  bíróság általi  visszavonást  követően 
állították ki,  valamint  azután,  hogy eltelt  az abban meghatározott,  új vezetői engedély kiállítására  
vonatkozó tilalmi idő. 

Gazdasági ügyszak

1.  A Bíróság  (harmadik  tanács)  2011.  október 13-i  ítélete  (a  Cour d’appel  de  Paris 
(Franciaország)  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme)  —  Pierre  Fabre  Dermo- 
Cosmétique  SAS  kontra  Président  de  l'Autorité  de  la  Concurrence,  Ministre  de 
l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi (C-439/09. sz. ügy) 

Az EUMSZ 101. cikk (1) bekezdését akként kell értelmezni, hogy a szelektív forgalmazási rendszer  
keretében az a szerződéses kikötés, amely előírja, hogy a kozmetikai és testápoló termékek értékesítése  
a  valóságban  létező  helyiségben,  okleveles  gyógyszerész  kötelező  jelenléte  mellett  történjék,  és  
amelynek  az  a  következménye,  hogy  ezen  értékesítésekhez  megtiltja  az  internet  használatát,  az  e  
rendelkezés értelmében vett célzott versenykorlátozásnak minősül, amennyiben e szerződéses kikötés  
tartalmának és céljának, valamint az e kikötés hátterét képező jogi és gazdasági összefüggéseknek az  
egyedi és konkrét vizsgálatát követően úgy tűnik, hogy e kikötés a szóban forgó termékek jellemzőire  
tekintettel nem objektíven igazolt. 

A Szerződés 81. cikke (3) bekezdésének a vertikális megállapodások és összehangolt magatartások  
csoportjaira történő alkalmazásáról szóló, 1999. december 22-i 2790/1999/EK bizottsági rendelet 4.  
cikkének c) pontját akként kell értelmezni, hogy az e rendelet 2. cikkében biztosított csoportmentesség  
nem alkalmazható az olyan szelektív forgalmazási szerződésre, amely de facto megtiltja az internetnek  
a szerződés tárgyát képező  termékek forgalmazási módjaként történő  használatát. Ezzel szemben az  
ilyen  szerződésre  egyedileg  alkalmazható  az  EUMSZ 101.  cikk  (3)  bekezdése  szerinti  jogszabályi  
kivétel, amennyiben teljesülnek az e rendelkezésben meghatározott feltételek. 

2. A Bíróság (harmadik tanács) 2011. október 13-i ítélete (a Juzgado de lo Mercantil n o 
1 de Pontevedra (Spanyolország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Aurora Sousa 
Rodríguez és társai kontra Air France (C-83/10. sz. ügy)4 

1. A „járat törlésének” a visszautasított beszállás és légi járatok törlése vagy jelentős késése esetén az  
utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról, és a 295/91/EGK  
rendelet  hatályon kívül  helyezéséről szóló,  2004.  február 11-i  261/2004/EK európai parlamenti  és  
tanácsi  rendelet  2.  cikkének  l)  pontjában  meghatározott  fogalmát  úgy  kell  értelmezni,  hogy  az  
alapügyben szereplőhöz hasonló helyzetben nem kizárólag az érintett légi jármű bármely felszállása  
elmaradásának  esetére  irányul,  hanem  kiterjed  arra  az  esetre  is,  amikor  e  légi  jármű  felszállt,  
azonban ezt követően bármilyen ok miatt vissza kellett térnie az indulási repülőtérre, és amikor az  
említett légi jármű utasait más légi járatokra irányították át. 

2. A 261/2004 rendelet 12. cikkében említett „további kártalanítás” fogalmát úgy kell értelmezni, hogy  
lehetővé  teszi  a  nemzeti  bíróság  számára,  hogy  a  nemzetközi  légi  szállítás  egyes  szabályainak  
egységesítéséről szóló egyezményben vagy a nemzeti jogban szereplő feltételek alapján téríttesse meg  
a  légi  fuvarozási  szerződés  nemteljesítéséből  eredő  kárt,  beleértve  a  nem vagyoni  kárt  is.  Ezzel  
szemben a „további kártalanítás” e fogalma nem szolgálhat jogi alapként a nemzeti bíróság számára  
arra, hogy a légifuvarozót azon utasok költségeinek megtérítésére kötelezze, akiknek a járata késett,  
vagy akiknek a járatát törölték, és amely költségek ez utóbbiak számára azért merültek fel, mert a fenti  
légifuvarozó  nem teljesítette  az  e  rendelet  8.  és  9.  cikkében  szereplő  segítségnyújtási  és  ellátási  
kötelezettségét. 

4 A kérdés: I. évf. 1. sz., Polgári ügyszak, 3. sz. alatt.
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3.  A Bíróság  (első  tanács)  2011.  október  20-i  ítélete  (a  Tribunale  ordinario  di  Bari 
(Olaszország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Interedil  Srl felszámolás alatt 
kontra Fallimento Interedil Srl, Intesa Gestione Crediti SpA (C-396/09. sz. ügy)
1.  Az  uniós  jogba  ütközik,  ha  a  nemzeti  bíróságot  olyan nemzeti  eljárásjogi  szabály  köti,  amely  
alapján magasabb szintű  nemzeti bíróság megállapításai rá nézve kötelezőek, és úgy tűnik, hogy a 
magasabb szintű bíróság megállapításai nem felelnek meg a Bíróság által értelmezett uniós jognak. 

2.  Az adós „fő  érdekeltségei központjának” a fizetésképtelenségi eljárásról szóló, 2000. május 29-i  
1346/2000/EGK tanácsi rendelet 3. cikkének (1) bekezdésében szereplő fogalmát az uniós jog alapján  
kell értelmezni. 

3.  Az adós társaság fő  érdekeltségei  központjának meghatározása során az 1346/2000 rendelet  3.  
cikke (1) bekezdésének második mondatát a következőképpen kell értelmezni: 

—  az adós társaság fő  érdekeltségei központját a társaság központi ügyintézési helye alapján kell  
meghatározni,  amenynyiben  azt  objektív  és  harmadik  személyek  részéről  megállapítható  
körülmények  támasztják  alá.  Abban  az  esetben,  ha  a  társaság irányító  és  ellenőrző  szervei  a  
társaság létesítő  okirat  szerinti  székhelyén találhatók, és e társaság tekintetében az ügyvezetési  
döntéseket harmadik személyek részéről megállapítható módon ezen a helyen hozzák, nem dönthető 
meg az e rendelkezésben foglalt vélelem. Abban az esetben, ha a társaság központi ügyintézésének  
helye nem a társaság létesítő  okirat  szerinti  székhelyén található,  az,  hogy a társaság vagyoni  
eszközökkel  rendelkezik,  és  az  ezekre  vonatkozó  pénzügyi  tevékenységekkel  kapcsolatban  
szerződéseket kötött a társaság létesítő okirat szerinti székhelyétől eltérő tagállamban, csak azzal a  
feltétellel tekinthető elegendőnek e vélelem megdöntéséhez, ha az összes releváns körülmény átfogó  
vizsgálata  alapján  kijelenthető,  hogy  harmadik  személyek  részéről  megállapítható  módon  az  
említett társaság tényleges irányítási és ellenőrzési központja, valamint érdekeltségei kezelésének  
központja e másik tagállamban található; 

— ha pedig az adós társaság létesítő okirat szerinti székhelyének áthelyezésére a fizetésképtelenségi  
eljárás megindítása iránti kérelem benyújtása előtt kerül sor, azt kell vélelmezni, hogy a társaság új  
létesítő okirat szerinti székhelyén van a fő érdekeltségeinek központja. 

4. Ugyanezen rendelet 3. cikkének (2) bekezdése szerinti „telephely” fogalmát akként kell értelmezni,  
hogy  az  gazdasági  tevékenység  végzése  céljából  minimális  szintű  szervezeti  felépítés  és  bizonyos  
mértékű  állandóság  meglétét  feltételezi.  Önmagában  egyes  vagyontárgyak,  illetve  bankszámlák  
megléte főszabály szerint nem felel meg e fogalommeghatározásnak. 

Munkaügyi ügyszak

1.  A Bíróság  (negyedik  tanács)  2011.  október  20-i  ítélete  (az  Oberster  Gerichtshof 
(Ausztria)  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme)  —  Waltraud  Brachner  kontra 
Pensionsversicherungsanstalt (C-123/10. sz. ügy)5

1.  A férfiak  és  a  nők  közötti  egyenlő  bánásmód  elvének  a  szociális  biztonság  területén  történő 
fokozatos megvalósításáról  szóló,  1978.  december 19-i 79/7/EGK tanácsi  irányelv 3.  cikkének (1)  
bekezdését úgy kell értelmezni, hogy a nyugdíj olyan évenkénti korrekciós rendszere, mint amelyről az  
alapügyben  szó  van,  ezen  irányelv  hatálya  alá  tartozik,  és  ezért  vonatkozik  rá  a  hátrányos  
megkülönböztetés ezen irányelv 4. cikkének (1) bekezdésében kimondott tilalma. 

2.  A  79/7  irányelv  4.  cikkének  (1)  bekezdését  úgy  kell  értelmezni,  hogy  a  kérdést  előterjesztő 
bírósághoz benyújtott statisztikai adatok figyelembevételével és ezzel ellentétes elemek hiányában e  
bíróság megalapozottan gondolja úgy, hogy e rendelkezéssel ellentétes az olyan nemzeti előírás, amely  
ahhoz vezet, hogy a nyugdíjas nőket a nyugdíjas férfiaknál jelentősen nagyobb arányban zárja ki a  
rendkívüli nyugdíjemelésből. 

5 A kérdés: I. évf. 2. sz., Munkaügyi ügyszak, 1. sz. alatt.

12



3.  A 79/7 irányelv 4. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy ha azon vizsgálat keretében,  
amelyet a kérdést előterjesztő bíróságnak a második kérdés megválaszolásához kell elvégeznie, arra a  
következtetésre kell jutnia, miszerint a nyugdíjas nőknek a nyugdíjas férfiakénál valóban jelentősen 
nagyobb arányát érinthette hátrányosan a kisnyugdíjaknak az alapügyben szóban forgó korrekciós  
rendszer által előírt rendkívüli emelésből történő  kizárása, e hátrány nem igazolható azzal, hogy a  
munkavállaló nők hamarabb részesülnek nyugdíjban, hogy hosszabb ideig kapják azt,  sem azzal a  
körülménnyel,  hogy  a  kompenzációs  pótlék  küszöbe  ugyanezen  2008-as  évre  vonatkozóan  szintén  
rendkívüli emelés tárgyát képezte. 

2. A Bíróság (második tanács) 2011. október 20-i ítélete (a Sozialgericht Nürnberg — 
Németország  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme)  —  Juan  Pérez  García  és  társai 
kontra Familienkasse Nürnberg (C-225/10. sz. ügy)6

1.  Az 1996. december 2-i 118/97/EK tanácsi rendelettel módosított és naprakésszé tett, valamint a  
2006. december 18-i 1992/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel módosított, a szociális  
biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra és önálló vállalkozókra, illetve  
családtagjaikra történő  alkalmazásáról szóló,  1971.  június 14-i 1408/71/EGK tanácsi  rendelet  77.  
cikke (2) bekezdése b) pontjának i. alpontját és 78. cikke (2) bekezdése b) pontjának i. alpontját úgy  
kell  értelmezni,  hogy  az  öregségi  és/vagy  rokkantsági  nyugdíjban  részesülő  azon  személyek  vagy  
valamely azon elhunyt munkavállaló árvája, aki korábban több tagállam jogszabályainak hatálya alá  
tartozott,  de  akinek  a  nyugdíj-,  valamint  árvasági  nyugdíjjogosultságai  kizárólag  az  egykori  
foglalkoztatás  helye  szerinti  tagállam  jogszabályain  alapulnak,  jogosult  ennek  az  államnak  a  
hatáskörrel rendelkező hatóságaitól az e jogszabályokban a fogyatékkal élő gyermekek javára előírt  
családi támogatások teljes összegét igényelni akkor is, ha a lakóhely szerinti tagállamban azért nem  
igényelte az ezen utóbbi  állam jogszabályaiban előírt,  magasabb összegű, hasonló támogatásokat,  
mert  a  fogyatékkal  élők  számára  biztosított,  ezekkel  összeegyeztethetetlen  valamely  más  ellátás  
nyújtását  választotta,  mivel  az  egykori  foglalkoztatás  helye  szerinti  tagállamban  a  családi  
támogatásokra való jogosultságot kizárólag ez utóbbi jogszabályai alapján szerezte meg. 

2.  A harmadik kérdésre adandó válasz megegyezik az első  két kérdésre adott válasszal, mivel — a  
lakóhely  szerinti  tagállam  jogszabályai  értelmében  —  az  érdekeltek  nem  választhatják  a  családi  
támogatások ebben az államban történő folyósítását. 

Polgári ügyszak

1. A Bíróság (harmadik tanács) 2011. október 13-i ítélete (a Hof van beroep te Brussel  
(Belgium)  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme)  —  Airfield  NV,  Canal  Digitaal  BV 
kontra Belgische Vereniguing van Auteurs, Componisten en Uitgevres CVBA (Sabam) 
(C-431/09), Airfield NV kontra Agicoa Belgium BVBA (C-432/09) 
A  műholdas  műsorsugárzásra  és  a  vezetékes  továbbközvetítésre  alkalmazandó  egyes  szerzői  és  
szomszédos  jogi  szabályok  összehangolásáról  szóló,  1993.  szeptember  27-i  93/83/EGK  tanácsi  
irányelv 2. cikkét úgy kell értelmezni, hogy valamely műholdasprogramcsomag-szolgáltató köteles az  
érintett  jogok  jogosultjainak  engedélyét  beszerezni  a  televíziós  műsoroknak  az  alapügyekben  
szereplőhöz hasonló közvetett és közvetlen közvetítése során való közreműködése céljából, hacsak e  
jogosultak nem állapodtak meg az érintett műsorsugárzó szervezettel, hogy a szerzői jogi védelemben 
részesülő  műveket  e  szolgáltató közreműködésével  is  továbbítják  a nyilvánosság számára,  azzal  a  
feltétellel,  hogy ez utóbbi esetben az említett  szolgáltató közreműködése nem teszi új nyilvánosság  
számára hozzáférhetővé az említett műveket. 

6 A kérdés: I. évf. 4. sz., Munkaügyi ügyszak, 1. sz. alatt.
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2. A Bíróság (negyedik tanács) 2011. október 13-i ítélete (a Hoge Raad der Nederlanden 
(Hollandia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Prism Investments BV kontra J. A. 
van der Meer, mint az Arilco Holland B.V. felszámolója (C-139/10. sz. ügy)7

A  polgári  és  kereskedelmi  ügyekben  a  joghatóságról,  valamint  a  határozatok  elismeréséről  és  
végrehajtásáról  szóló,  2000.  december  22-i  44/2001/EK  tanácsi  rendelet  45.  cikkét  úgy  kell  
értelmezni,  mint amellyel ellentétes az, hogy az a bíróság, amelynél e rendelet 43. vagy 44. cikke  
alapján  jogorvoslatot  nyújtottak  be,  olyan  ok  alapján  utasít  el  vagy  von  vissza  egy  határozat  
végrehajthatóságát  megállapító okiratot,  amely  nem szerepel  a  rendelet  34.  és 35.  cikkében,  mint  
amilyen a határozatnak a származási tagállamban történt teljesítésére alapított ok is. 

3.  A Bíróság  (nagytanács)  2011.  október 18-i  ítélete  (a  Hoge  Raad der Nederlanden 
(Hollandia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Realchemie Nederland BV kontra 
Bayer CropScience AG (C-406/09. sz. ügy) 
1.  A polgári  és  kereskedelmi  ügyekben a  joghatóságról,  valamint  a  határozatok  elismeréséről  és  
végrehajtásáról szóló, 2000. december 22-i 44/2001/EK tanácsi rendelet 1. cikkében szereplő „polgári  
és kereskedelmi ügyek” fogalmát úgy kell értelmezni, hogy ezt a rendeletet az olyan bírósági határozat  
elismerésére és végrehajtására is alkalmazni kell, amely valamely polgári és kereskedelmi tárgyban  
hozott bírósági határozat betartása érdekében rendbírság fizetésére való kötelezést tartalmaz. 

2. A szellemi tulajdonjogok érvényesítéséről szóló, 2004. április 29-i 2004/48/EK európai parlamenti  
és tanácsi irányelv 14. cikkének hatálya alá tartoznak azok a költségek, amelyek az egyik tagállamban  
indított végrehajthatóvá nyilvánítási eljárás keretében merülnek fel, amelynek során valamely szellemi  
tulajdonjog  tiszteletben  tartása  iránti  per  keretében  egy  másik  tagállamban  hozott  határozat  
elismerését és végrehajtását kérik. 

4. A Bíróság (nagytanács) 2011. október 18-i ítélete (a Bundesgerichtshof (Németország) 
előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Oliver Brüstle kontra Greenpeace eV (C-34/10. 
sz. ügy)
1. A biotechnológiai találmányok jogi oltalmáról szóló, 1998. július 6-i 98/44/EK európai parlamenti  
és tanácsi irányelv 6. cikke (2) bekezdésének c) pontját ekképp kell értelmezni: 

— „emberi embriónak” minősül minden emberi petesejt már a megtermékenyítés szakaszától kezdve,  
mindazon  megtermékenyítetlen  emberi  petesejt,  amelybe  egy  érett  emberi  sejtből  származó 
sejtmagot ültettek át, valamint mindazon megtermékenyítetlen emberi petesejt, amelyet szűznemzés  
útján osztódásra és továbbfejlődésre ösztönöztek; 

—  a  nemzeti  bíróságnak  kell  a  tudomány  állására  tekintettel  meghatároznia,  hogy  az  emberi  
embrióból a blastocysta-szakaszban nyert  őssejt „emberi embriónak” minősül-e a 98/44 irányelv  
6. cikke (2) bekezdésének c) pontja értelmében. 

2. Az emberi embrió ipari vagy kereskedelmi célra történő alkalmazásának a 98/44 irányelv 6. cikke  
(2) bekezdésének c) pontjában szereplő, a szabadalmazhatóság köréből való kizárása a tudományos  
kutatás  céljára  történő  alkalmazásra  is  vonatkozik,  kizárólag  az  emberi  embrión  alkalmazott  
gyógyászati vagy diagnosztikai célú, és annak javát szolgáló alkalmazás lehet szabadalom tárgya. 

3.  A  98/44  irányelv  6.  cikke  (2)  bekezdésének  c)  pontja  kizárja  valamely  találmány  
szabadalmazhatóságát, ha a szabadalmi bejelentés tárgyát képező műszaki információ megköveteli az  
emberi  embriók  előzetes  elpusztítását  vagy  alapanyagként  történő  alkalmazásukat,  bármelyik  
szakaszban is kerül sor ezekre, még akkor is, ha a bejelentett műszaki információ leírása nem említi az  
emberi embriók alkalmazását. 

7 A kérdés: I. évf. 1. sz., Polgári ügyszak, 9. sz. alatt.
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5.  A Bíróság  (első  tanács)  2011.  október 20-i  ítélete  (a  Hof  van  Cassatie  van  België 
(Belgium) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Greenstar-Kanzi Europe NV kontra 
Jean Hustin, Jo Goossens (C-140/10. sz. ügy)8  

1. A közösségi növényfajta oltalmi jogokról szóló, 1994. július 27-i 2100/94/EK tanácsi rendelet 2004.  
április 29-i 873/2004/EK tanácsi rendelettel módosított változatának 94. cikkét — az említett rendelet  
11. cikkének (1) bekezdésével, 13. cikkének (1)–(3) bekezdésével, 16., 27. és 104. cikkével együttesen  
értelmezve — az alapeljárás tárgyát képező feltételek esetén úgy kell értelmezni, hogy a jogosult vagy  
a hasznosító bitorlási  keresetet indíthat azzal  a harmadik személlyel szemben, aki  az anyagot egy  
másik  olyan hasznosító  közvetítésével  szerezte,  aki  megsértette  az  azon hasznosítási  szerződésben 
szereplő feltételeket vagy korlátozásokat, amelyet ez utóbbi hasznosító korábban a jogosulttal kötött,  
amennyiben a szóban forgó feltételek vagy korlátozások közvetlenül az érintett növényfajta közösségi  
oltalmának alapvető elemeire vonatkoznak, aminek megítélése a kérdést előterjesztő bíróság feladata. 

2.  A bitorlás  megítélését  illetően  nincs  jelentősége  annak,  hogy  az  a  harmadik  személy,  aki  az  
értékesített vagy átengedett anyag tekintetében folytatta a tevékenységet, tudott-e vagy tudnia kellett-e  
a hasznosítási szerződésben szereplő feltételekről vagy korlátozásokról. 

6. A Bíróság (nagytanács) 2011. október 25-i ítélete (a Bundesgerichtshof (Németország) 
és a Tribunal de grande instance de Paris (Franciaország) előzetes döntéshozatal iránti 
kérelmei) — eDate Advertising GmbH kontra X; Olivier Martinez,  Robert  Martinez 
kontra MGN Limited (C-509/09. és C-161/10. sz. egyesített ügyek)9 
1.  A polgári  és  kereskedelmi  ügyekben a  joghatóságról,  valamint  a  határozatok  elismeréséről  és  
végrehajtásáról szóló, 2000. december 22-i 44/2001/EK tanácsi rendelet 5. cikkének 3. pontját úgy  
kell  értelmezni,  hogy  a  személyiségi  jogok  valamely  internetes  honlap  tartalma  általi  állítólagos  
megsértése esetén a sértett személynek lehetősége van arra, hogy az okozott teljes kár megtérítése  
címén  felelősség  megállapítása  iránti  keresetet  nyújtson  be:  vagy  e  tartalom  kibocsátójának  
letelepedési helye szerinti tagállam bíróságához, vagy pedig azon tagállam bíróságához, ahol a sértett  
személy érdekeinek központja található. E személy az okozott teljes kár megtérítése címén benyújtott,  
felelősség  megállapítása  iránti  kereset  helyett  benyújthatja  keresetét  bármely  azon  tagállam  
bíróságához is, amelynek a területén az interneten közzétett tartalom hozzáférhető, vagy hozzáférhető 
volt. E bíróságok kizárólag a tagállamuk területén okozott kár elbírálására rendelkeznek hatáskörrel. 

2. A belső piacon az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások, különösen az elektronikus  
kereskedelem egyes jogi vonatkozásairól szóló, 2000. június 8-i 2000/31/EK európai parlamenti és  
tanácsi irányelv („elektronikus kereskedelemről szóló irányelv”) 3. cikkét úgy kell értelmezni, hogy az  
nem  tesz  szükségessé  konkrét  kollíziós  szabály  formájában  való  átültetést.  Mindazonáltal  a  
szabályozott területet illetően a tagállamoknak — a 2000/31 irányelv 3. cikkének (4) bekezdésében  
előírt feltételekkel engedélyezett eltérések sérelme nélkül — biztosítaniuk kell, hogy az elektronikus  
kereskedelemmel  összefüggő  szolgáltatás  nyújtója ne legyen alávetve  az  e  szolgáltató letelepedési  
helye szerinti tagállamban alkalmazandó anyagi jogban előírtaknál szigorúbb követelményeknek.

Közigazgatási ügyszak

1.  A Bíróság  (harmadik  tanács)  2011.  október 13-i  ítélete  (a  Cour d’appel  de  Paris 
(Franciaország)  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme)  —  Pierre  Fabre  Dermo- 
Cosmétique  SAS  kontra  Président  de  l'Autorité  de  la  Concurrence,  Ministre  de 
l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi (C-439/09. sz. ügy) 

Az EUMSZ 101. cikk (1) bekezdését akként kell értelmezni, hogy a szelektív forgalmazási rendszer  
keretében az a szerződéses kikötés, amely előírja, hogy a kozmetikai és testápoló termékek értékesítése  
a  valóságban  létező  helyiségben,  okleveles  gyógyszerész  kötelező  jelenléte  mellett  történjék,  és  

8 A kérdés: I. évf. 2. sz., Polgári ügyszak, 2. sz. alatt.
9 A kérdések: I. évf. 1. sz., Polgári ügyszak, 1. sz. és I. évf. 2. sz., Polgári ügyszak, 4. sz. alatt.
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amelynek  az  a  következménye,  hogy  ezen  értékesítésekhez  megtiltja  az  internet  használatát,  az  e  
rendelkezés értelmében vett célzott versenykorlátozásnak minősül, amennyiben e szerződéses kikötés  
tartalmának és céljának, valamint az e kikötés hátterét képező jogi és gazdasági összefüggéseknek az  
egyedi és konkrét vizsgálatát követően úgy tűnik, hogy e kikötés a szóban forgó termékek jellemzőire  
tekintettel nem objektíven igazolt. 

A Szerződés 81. cikke (3) bekezdésének a vertikális megállapodások és összehangolt magatartások  
csoportjaira történő alkalmazásáról szóló, 1999. december 22-i 2790/1999/EK bizottsági rendelet 4.  
cikkének c) pontját akként kell értelmezni, hogy az e rendelet 2. cikkében biztosított csoportmentesség  
nem alkalmazható az olyan szelektív forgalmazási szerződésre, amely de facto megtiltja az internetnek  
a szerződés tárgyát képező  termékek forgalmazási módjaként történő  használatát. Ezzel szemben az  
ilyen  szerződésre  egyedileg  alkalmazható  az  EUMSZ 101.  cikk  (3)  bekezdése  szerinti  jogszabályi  
kivétel, amennyiben teljesülnek az e rendelkezésben meghatározott feltételek. 

2. A Bíróság (harmadik tanács) 2011. október 13-i ítélete (a Hof van beroep te Brussel  
(Belgium) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — DHL International NV, korábban: 
Express Line NV kontra Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (C-
148/10. sz. ügy)10

1.  A közösségi  postai  szolgáltatások  belső  piacának  fejlesztésére  és  a  szolgáltatás  minőségének  
javítására vonatkozó közös szabályokról szóló, 1997. december 15-i 97/67/EK európai parlamenti és  
tanácsi irányelvet — mind eredeti változata, mind a 2002. június 10-i 2002/39/EK európai parlamenti  
és  tanácsi  irányelvvel,  illetve  a  2008.  február  20-i  2008/6/EK  európai  parlamenti  és  tanácsi  
irányelvvel módosított  változata szerint — úgy kell  értelmezni,  hogy azzal nem ellentétes az olyan  
tagállami szabályozás, amely az egyetemes szolgáltatás körébe nem tartozó szolgáltatásokat nyújtó  
szolgáltatók  számára  az  e  szolgáltatások  igénybevevői  panaszainak  kezelésére  külső  eljárás 
alkalmazását teszi kötelezővé. 

2. Az EUMSZ 49. cikket úgy kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes az olyan tagállami szabályozás,  
amely az egyetemes szolgáltatás körén kívül eső postai szolgáltatást nyújtó szolgáltatók számára az e  
szolgáltatások igénybevevői panaszainak kezelésére külső eljárás alkalmazását teszi kötelezővé. 

3. A Bíróság (második tanács) 2011. október 13-i ítélete (a Landgericht Baden-Baden — 
Németország előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Leo Apelt elleni büntetőeljárás 
(C-224/10. sz. ügy)11 

A 2000. szeptember 14-i 2000/56/EK bizottsági irányelvvel módosított, a vezetői engedélyekről szóló,  
1991. július 29-i 91/439/EGK tanácsi irányelv 1. cikkének (2) bekezdésével, 5. cikke (1) bekezdésének  
a)  pontjával,  7.  cikke  (1)  bekezdésének  b)  pontjával  és  8.  cikkének  (2)  és  (4)  bekezdésével  nem  
ellentétes,  ha  valamely  fogadó  tagállam megtagadja  egy  másik  tagállam által  kiállított,  B  és  D  
kategóriába tartozó járművekre vonatkozó vezetői engedély elismerését, először is abban az esetben,  
ha az említett vezetői engedély jogosultjának a B kategóriába tartozó járművekre vonatkozó vezetői  
engedélyét  a  szokásos tartózkodási  helyre  vonatkozó feltétel  megsértésével,  valamint  azt  követően 
állították ki, hogy az első  tagállam által kiállított vezetői engedélyét ezen első  tagállam rendőrsége 
bevonta, de a vezetői jogosultság említett első tagállamban való bírósági visszavonását megelőzően,  
valamint másodszor, abban az esetben, ha az említett vezetői engedély jogosultjának a D kategóriába  
tartozó  járművekre  vonatkozó  vezetői  engedélyét  az  említett,  bíróság általi  visszavonást  követően 
állították ki,  valamint  azután,  hogy eltelt  az abban meghatározott,  új vezetői engedély kiállítására  
vonatkozó tilalmi idő. 

10 A kérdés: I. évf. 2. sz., Közigazgatási ügyszak, 7. sz. alatt.
11 A kérdés: I. évf. 4. sz., Közigazgatási ügyszak, 2. sz. alatt.
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4. A Bíróság (nyolcadik tanács) 2011. október 13-i ítélete (a Cour d’appel de Bruxelles 
(Belgium) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Waypoint Aviation SA kontra État 
belge — SPF Finances (C-9/11. sz. ügy)12

Az EK 49. cikket úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az olyan tagállami rendelkezés, mint az  
alapügybeli, amely adójóváírást tesz lehetővé bizonyos társaságok számára a belföldön használt új  
eszközök  megszerzése  céljából  adott  kölcsönökből  származó  jövedelmek  vonatkozásában,  azzal  a  
feltétellel,  hogy  az  eszközt  az  adójóváírásra  jogosító  kölcsön  segítségével  megszerző  vagy  az 
ugyanazon cégcsoportba tartozó más társaság nem engedi át ezen eszköz használati jogát a csoport e  
tagállamban letelepedett tagjaitól eltérő harmadik személyek számára. 

5. A Bíróság (nagytanács) 2011. október 18-i ítélete (a Conseil d'État (Belgium) előzetes 
döntéshozatal iránti kérelme) — Antoine Boxus, Willy Roua (C-128/09), Guido Durlet és 
társai (C-129/09), Paul Fastrez, Henriette Fastrez (C-130/09), Philippe Daras (C-131/09), 
az Association des riverains et habitants des communes proches de l’aéroport  BSCA 
(Brussels South Charleroi Airport) (ARACh) (C-134/09 és C-135/09), Bernard Page (C-
134/09), Léon L’Hoir, Nadine Dartois (C-135/09) kontra Région wallonne
1. A 2003. május 26-i 2003/35/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított, az egyes köz–  
és  magánprojektek  környezetre  gyakorolt  hatásainak  vizsgálatáról  szóló,  1985.  június  27-i  
85/337/EGK tanácsi irányelv 1. cikkének (5) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy az említett irányelv  
hatálya alól csak az egyedi jogalkotási aktussal részleteiben elfogadott projektek vannak kizárva oly  
módon, hogy ugyanezen irányelv a jogalkotási folyamaton keresztül valósítja meg célját. A nemzeti  
bíróság  feladata  annak  mind  az  elfogadott  jogalkotási  aktus  tartalmának,  mind  az  annak  
elfogadásához  vezető  jogalkotási  eljárás  egészének,  és  különösen  az  előkészítő  iratoknak  és  a  
parlamenti  vitáknak  a  figyelembevételével  történő  vizsgálata,  hogy  e  két  feltétel  teljesült-e.  E  
tekintetben az olyan jogalkotási aktus, amely tisztán és egyszerűen csupán „megerősíti” a korábbi  
közigazgatási  aktust,  arra  szorítkozva,  hogy  megállapítja  a  közérdeken  alapuló  kényszerítő  okok  
fennállását egy olyan érdemi jogalkotási eljárás előzetes megindítása nélkül, amely lehetővé tenné az  
említett  feltételek  betartását,  nem  tekinthető  az  e  rendelkezés  értelmében  vett  egyedi  jogalkotási  
aktusnak, tehát nem elegendő valamely projektnek a 2003/35 irányelvvel módosított 85/337 irányelv  
hatálya alóli kizárásához.

2. A környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban  
történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló, 1998. június 25-én  
kötött  és  Európai  Közösség  nevében  a  2005.  február  17-i  2005/370/EK  tanács  határozattal  
jóváhagyott egyezmény 9. cikkének (2) bekezdését és a 2003/35 irányelvvel módosított 85/337 irányelv  
10a. cikkét úgy kell értelmezni, hogy:

— amennyiben az e rendelkezések hatálya alá tartozó projektet jogalkotási aktus fogadja el, a nemzeti  
eljárási  szabályok alapján bíróságnak vagy a törvény értelmében létrehozott,  más független és  
pártatlan testületnek meg kell tudnia vizsgálni, hogy ez a jogalkotási aktus megfelel-e az említett  
irányelv 1. cikkének (5) bekezdésében meghatározott feltételeknek;

—  abban az esetben,  ha az ilyen aktussal  szemben nincs semmilyen,  fent  bemutatott  jellegű vagy  
hatályú jogorvoslat, a hatáskörében eljáró nemzeti bíróság feladata az előző francia bekezdésben  
leírt felülvizsgálati jogkörnek a gyakorlása, és abból adott esetben következtetéseknek e jogalkotási  
aktust figyelmen kívül hagyásával történő levonása.

6. A Bíróság (első tanács) 2011. október 20-i ítélete (a Vestre Landsret (Dánia) előzetes 
döntéshozatal  iránti  kérelme)  —  Danfoss  A/S,  Sauer-Danfoss  ApS  kontra 
Skatteministeriet (C-94/10. sz. ügy) 
Az uniós rendelkezéseket az alábbiak szerint kell értelmezni: 

12 A kérdés: II. évf. 4. sz., Közigazgatási ügyszak, 17. sz. alatt.
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1. valamely tagállam elutasíthatja a jogalap nélkül megfizetett adó visszatérítése iránt, a vevő — akire  
az adót áthárították — által előterjesztett kérelmet azzal az indokkal, hogy nem az utóbbi fizette meg  
az adót az adóhatóságoknak, feltéve hogy a vevő a belső jog értelmében érvényesíthet jogalap nélkül  
megfizetett  összeg  megtérítése  iránti  igényt  az  adóalannyal  szemben,  és  hogy  a  jogalap  nélkül  
megfizetett adó utóbbi általi visszatérítése nem lehetetlen vagy rendkívül nehéz a gyakorlatban; 

2. valamely tagállam elutasíthatja a vevő által előterjesztett kártérítés iránti kérelmet, amely vevőre az  
adóalany jogalap nélkül megfizetett adót hárított át, azzal az indokkal, hogy nem áll fenn közvetlen  
okozati összefüggés az említett adó kivetése és az elszenvedett kár között, feltéve hogy a vevő a belső 
jog  értelmében  érvényesítheti  az  említett  igényt  az  adóalannyal  szemben,  és  hogy  a  vevő  által  
elszenvedett kár utóbbi általi megtérítése nem lehetetlen vagy rendkívül nehéz a gyakorlatban. 

7. A Bíróság (negyedik tanács) 2011. október 20-i ítélete (Court of Appeal in Northern 
Ireland (Egyesült Királyság) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Department of the 
Environment  for  Northern  Ireland  kontra  Seaport  (NI)  Ltd,  Magherafelt  District 
Council, F P McCann (Developments) Ltd, Younger Homes Ltd, Heron Brothers Ltd, G 
Small Contracts, Creagh Concrete Products Ltd (C-474/10. sz. ügy)13 
1.  Az  alapügy  körülményeihez  hasonló  körülmények  között  a  bizonyos  tervek  és  programok  
környezetre  gyakorolt  hatásainak  vizsgálatáról  szóló,  2001.  június  27-i  2001/42/EK  európai  
parlamenti és tanácsi irányelv 6. cikkének (3) bekezdése nem követeli meg az e rendelkezés értelmében  
vett  másik  konzultációs  hatóság  létrehozását  vagy  kijelölését,  amennyiben  azon  hatóságon  belül,  
amely a környezetvédelem terén főszabály szerint konzultációra köteles, és erre van kijelölve, olyan  
módon van megszervezve a feladatmegosztás, hogy annak valamely belső igazgatási egysége tényleges  
önállóságot  élvez,  ami különösen azt  jelenti,  hogy saját  adminisztratív  és személyi  erőforrásokkal  
rendelkezik,  és  így  képes  az  e  6.  cikk  (3)  bekezdésének  értelmében vett  konzultációs  hatóságokra  
ruházott feladatkör betöltésére, és különösen arra, hogy objektív véleményt adjon az azon hatóság  
által megvalósítani kívánt tervről vagy programról, amelyhez tartozik. 

2. A 2001/42 irányelv 6. cikkének (2) bekezdése akként értelmezendő, hogy az nem követeli meg, hogy  
az ezen irányelvet átültető nemzeti jogszabály pontosan meghatározza azt a határidőt, amelyen belül  
az e cikk (3) és (4) bekezdése értelmében kijelölt hatóságok és azon nyilvánosság, amely érintett vagy  
feltehetőleg érintve lesz, kifejthetik véleményüket egy adott terv- vagy programtervezetet, valamint a  
környezeti  jelentést  illetően,  és  következésképpen az  említett  (2)  bekezdéssel  nem ellentétes,  ha  e  
határidőket a tervet vagy programot kidolgozó hatóság esetenként állapítja meg. Ez utóbbi helyzetben  
azonban, ugyanezen (2) bekezdés megköveteli, hogy egy adott terv vagy program tekintetében az e  
hatóságokkal  és e nyilvánossággal történő  konzultáció céljából  ténylegesen megállapított  határidő 
elegendő  legyen, és így ez utóbbiak számára hathatós lehetőséget biztosítson arra, hogy megfelelő 
határidőn belül kifejthessék véleményüket e terv- vagy programtervezetet, valamint az arra vonatkozó  
környezeti jelentést illetően. 

8. A Bíróság (első tanács) 2011. október 27-i ítélete (a Wojewódzki Sąd Administracyjny 
w Poznaniu (Lengyel Köztársaság) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Inter-Mark 
Group Sp. z o.o., Sp. komandytowa kontra Minister Finansów (C-530/09. sz. ügy)
A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelvet  
akként  kell  értelmezni,  hogy  az  a  szolgáltatásnyújtás,  amelynek  keretében  a  termékeiket  és  
szolgáltatásaikat vásárokon és kiállításokon bemutató ügyfelek részére vásári vagy kiállítási standot  
terveznek, időszakosan a rendelkezésükre bocsátanak, illetve adott esetben szállítanak és felállítanak: 

— ezen irányelv 56. cikke (1) bekezdése b) pontjának hatálya alá tartozik, ha e standot reklám céljára  
tervezték, és ilyen célra használják; 

13 A kérdés: II. évf. 2. sz., Közigazgatási ügyszak, 1. sz. alatt.
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— az említett irányelv 52. cikke a) pontjának hatálya alá tartozik, ha az említett standot kulturális,  
művészeti,  sport-,  tudományos,  oktatási,  szórakoztatási  vagy  hasonló  tematikájú  vásár  vagy  
kiállítás céljára tervezték és bocsátották időszakosan rendelkezésre, vagy az olyan mintának felel  
meg, amelynek formáját, méretét, anyagöszszetételét, illetve vizuális megjelenését az adott vásár  
vagy kiállítás szervezője határozta meg; 

—  ugyanezen irányelv 56. cikke (1) bekezdése g) pontjának hatálya alá tartozik, ha e stand fizikai  
alkotórészeinek  ellenérték  fejében történő  időszakos  rendelkezésre  bocsátása  jelenti  az  említett  
szolgáltatásnyújtás meghatározó elemét. 

9.  A  Bíróság  (harmadik  tanács)  2011.  október  27-i  ítélete  (Bundesfinanzhof 
(Németország)  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme)  —  Finanzamt  Essen-NordOst 
kontra GFKL Financial Services AG (C-93/10. sz. ügy)14 
A  tagállamok  forgalmi  adóra  vonatkozó  jogszabályainak  összehangolásáról  —  közös  
hozzáadottértékadó-rendszer: egységes adóalap-megállapításról szóló, 1977. május 17-i 77/388/EGK  
hatodik tanácsi irányelv 2. cikkének 1. pontját és 4. cikkét úgy kell értelmezni, hogy az a gazdasági  
szereplő,  amely  saját  kockázatára  bizonytalan  követeléseket  vásárol  a  névértéküknél  alacsonyabb  
áron,  nem  teljesít  ellenszolgáltatás  fejében  szolgáltatásnyújtást  az  említett  2.  cikk  1.  pontja  
értelmében,  és  nem  végez  az  említett  irányelv  hatálya  alá  tartozó  gazdasági  tevékenységet,  
amennyiben  a  szóban  forgó  követelések  névértéke  és  ára  közötti  különbözet  e  követeléseknek  az  
engedményezés időpontjában fennálló tényleges gazdasági értékét tükrözi. 

10. A Bíróság (ötödik tanács) 2011. október 27-i ítélete (a Conseil d'État (Franciaország) 
előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme)  — Société  Groupe  Limagrain  Holding  kontra 
Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (C-402/10. sz. ügy)15

1.  Az uniós  jognak az  export-visszatérítések előfinanszírozására vonatkozó rendelkezéseit  úgy kell  
értelmezni,  hogy  a  vámfelügyelet  alá  vont  termékekre  vonatkozó  raktárnyilvántartás  uniós  
vámszabályozásnak  megfelelő  vezetése  egyik  feltételét  képezi  az  e  termékek  után  járó  export-
visszatérítés előzetes kifizetésének. Ugyanakkor az említett raktárnyilvántartás egyes bejegyzéseinek  
pontosságát  vagy  az  eltéréseket  illetően  továbbra  is  fennálló  kétségek  egyéb  kiegészítő  iratok  
segítségével  eloszlathatók,  amennyiben  ezen  iratokat  az  illetékes  nemzeti  hatóságok  kielégítőnek  
tartják.

2.  Az  export-visszatérítések  előfinanszírozására  vonatkozó  uniós  jogi  rendelkezéseket  úgy  kell  
értelmezni, hogy:

—  amikor  és  amennyiben  nem  tesznek  eleget  a  vámfelügyelet  alá  helyezett  termékek  
raktárnyilvántartása  uniós  vámszabályozásnak  megfelelő  vezetése  kötelezettségének,  akkor  az  
olyan bizonyíték, amely szerint az előlegfizetési nyilatkozatban szereplőkhöz hasonló mennyiségű  
és jellegű áruk kerültek exportálásra, nem elegendő ahhoz, hogy az ezen áruk kivitele után járó  
visszatérítés összegét úgy lehessen tekinteni, hogy azt az exportőr megszerezte;

—  ha  az  exportőrnek  — a  vámraktárban  elhelyezett  termékek  raktárnyilvántartásának  vezetésére  
vonatkozó kötelezettség elmulasztása miatt — az export-visszatérítési előleg címén felvett összegek  
egészét  vagy egy részét  vissza kell  fizetnie,  akkor a visszatérítendő összegre alkalmazni  kell  a  
többek között az 1993. június 30-i 1708/93/EGK bizottsági rendelettel módosított, a mezőgazdasági  
termékekre  vonatkozó  export-visszatérítési  rendszer  alkalmazásának  közös  részletes  szabályai  
megállapításáról  szóló,  1987.  november  27-i  3665/87/EGK  bizottsági  rendelet  33.  cikke  (1)  
bekezdése második albekezdésében említett 20 %-os emelést.

14 A kérdés: I. évf. 1. sz., Közigazgatási ügyszak, 6. sz. alatt.
15 A kérdés: I. évf. 6. sz., Közigazgatási ügyszak, 14. sz. alatt.
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11.  A Bíróság  (hetedik  tanács)  2011.  október 27-i  ítélete  (a  Najvyšší  súd  Slovenskej 
republiky (Szlovákia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Tanoarch s.r.o. kontra 
Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky (C-504/10. sz. ügy)16

1. Az adóalany főszabály szerint igényelheti az előzetesen megfizetett vagy fizetendő HÉA levonásának  
jogát  olyan,  ellenszolgáltatás  fejében  nyújtott  szolgáltatás  után,  amely  találmány  feletti  jog  
hányadának átengedésében áll, amennyiben az alkalmazandó nemzeti jog lehetővé teszi a találmány  
feletti jog hányadának átengedését.

2.  A  kérdést  előterjesztő  bíróság  feladata  annak  megállapítása,  hogy  az  alapügy  tárgyát  képező  
szolgáltatásnyújtást jellemző ténybeli körülmények összességének fényében megvalósul-e, vagy sem az  
előzetesen megfizetett HÉA levonási joga tekintetében a joggal való visszaélés.

12.  A Bíróság  (nyolcadik  tanács)  2011.  október 27-i  ítélete  (a  Rechtbank van  eerste 
aanleg te Antwerpen (Belgium) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Deli Ostrich 
NV kontra Belgische Staat (C-559/10. sz. ügy)17 

A  2006.  október  17-i  1549/2006/EK  bizottsági  rendelettel  módosított,  a  vám-  és  a  statisztikai  
nómenklatúráról,  valamint  a  Közös  Vámtarifáról  szóló,  1987.  július  23-i  2658/87/EGK  tanácsi  
rendelet I. mellékletében szereplő kombinált nómenklatúrát úgy kell értelmezni, hogy a tevefélék húsát  
„más” vadhúsként a 0208 90 40 vámtarifaalszám alá kell sorolni, ha azok az állatok, amelyektől a hús  
származik, vadon éltek, és vadászaton ejtették el őket.

A Legfelsőbb Bíróság uniós jogi tárgyú határozatai

Büntető ügyszak

Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat.

Gazdasági ügyszak

Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat.

Munkaügyi ügyszak

Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat.

Polgári ügyszak

Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat.

Közigazgatási ügyszak

Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat.

16 A kérdés: II. évf. 3. sz., Közigazgatási ügyszak, 1. sz. alatt.
17 A kérdés: II. évf. 3. sz., Közigazgatási ügyszak, 4. sz. alatt.
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Emberi jogi közlemények

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának magyar vonatkozású ítéletei
1. Kovács Ferencné Magyarország elleni ügye (19.325/09. sz. ügy)18

A kérelmező ellen hivatalos személy elleni erőszak miatt 2001. március 8-án büntetőeljárást 
indítottak; 2003. március 21-e és 2008. október 20 között hét kitűzött tárgyaláson nem jelent 
megjelenést  mulasztott  el  megfelelő  indok  nélkül.  Többször  elrendelték  elővezetését,  de 
hiába.  Végül,  2009.  március  5-én  a  Tatabányai  Városi  Bíróság  távollétében  elrendelte 
előzetes  letartóztatását,  tartalmilag  a  Be.  281.§-ának  (6)  bekezdésére  hivatkozással.  Nem 
világos,  hogy e cselekményre  tárgyaláson vagy ülésen került-e  sor.  A kérelmező előzetes 
letartóztatása ellen eredménytelenül fellebbezett a Komárom-Esztergom Megyei Bírósághoz. 
A kérelmezőt 2009. március 17-én őrizetbe vették; előzetes letartóztatása 2009. április 17-én 
megszűnt.
A kérelmező az Egyezmény 5. cikkének 1. bekezdésére hivatkozással azt sérelmezte, hogy 
anélkül helyezték előzetes letartóztatásba, hogy arra a nemzeti jog alapot adott volna. 
A Bíróság emlékeztetett: az 5. cikk 1. bekezdésének szövegében a "törvényes" és "törvényben 
meghatározott  eljárás  útján"  kifejezés   lényegében  a  nemzeti  jogra  utal  vissza,  és  azt  a 
kötelezettséget támasztja, hogy az intézkedés feleljen meg a nemzeti jogból fakadó anyagi és 
eljárási szabályoknak. Noha elsősorban a nemzeti hatóságok, különösen a bíróságok feladata a 
hazai jogszabályokat értelmezni és alkalmazni, ez másként van olyan esetekben, amikor, mint 
az 5. cikk 1. bekezdése alapján, a törvény be nem tartása maga után vonja az Egyezmény 
megsértését  is.  Az ilyen  esetekben a Bíróság gyakorolhat  és gyakorolnia  is  kell  bizonyos 
felülvizsgálati  hatáskört  a  tekintetben,  hogy  vajon  a  nemzeti  jogot  betartották-e.  Sőt, 
bármilyen szabadságelvonást nem csak a nemzeti jog anyagi és eljárási szabályaival, hanem 
az 5. cikk céljával - nevezetesen az önkénnyel szembeni védelmével - is összhangban kell 
megvalósítani. 
A Bíróság megjegyezte, hogy a kérelmező előzetes letartóztatását azért rendelték el,  mert az 
elővezetés elrendelése ellenére kivonta magát az eljárás alól. Igaz, hogy egy ilyen intézkedés 
a  Be.  281.§-a  (6)  bekezdésének  eredeti  szövege  alapján  megengedett  volt,  az 
Alkotmánybíróság  azonban  2007.  március  7-én,  vagyis  jóval  a  történteket  megelőzően 
megsemmisítette a „vagy az előzetes letartóztatását lehet elrendelni" szövegrészt. A Bíróság 
szerint lényegtelen, hogy a kifogásolt határozatot tárgyaláson vagy ülésen hozták, hiszen az 
Alkotmánybíróság  határozatának  indokolásából  nyilvánvaló,  hogy  egy  távollevő  terhelttel 
szemben az előzetes  letartóztatás  elrendelésének lehetősége  megszűnt  tekintettel  egy ilyen 
szigorú intézkedést alkalmazása előtti szóbeli meghallgatás alkotmányos követelményére. A 
Bíróság  azt  is  megjegyezte,  hogy  e  változás  ellenére,  a  hatóságok  elfogatóparancsot  is 
kiadhattak volna, így amint a terheltet  őrizetbe vették és tarthattak tárgyalást,  megfelelően 
megfontolhatták volna az előzetes letartóztatás szükségességét, valamint a terhelt személyes 
körülményeit  (beleértve  azokat,  amelyek  a  korábbi  tárgyalások  elmulasztása  hátterében 
álltak). 
A fenti megfontolások kellőképpen felhatalmazták a Bíróságot arra a következtetésre, hogy a 
Be. 281.§-ának akkor hatályos (6) bekezdése nem biztosított jogi alapot a kérelmező előzetes 
letartóztatásának  távollétében  történő  elrendelésére,  ennek  megfelelően  az  Egyezmény  5. 
cikkének 1. bekezdését megsértették. 

18 Az ítélet 2011. december 20-án született.
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A Bíróság a kérelmező részére 5.000,-Euro nemvagyoni kártérítést ítélt meg.

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának kiemelten fontos ítéletei

1. Mihail Hodorkovszkij Oroszország elleni ügye (5.829/04 sz. ügy)19

A kérelmező jelenleg börtönbüntetését tölti, és párhuzamosan egy másik bűnvádi eljárás alatt 
is  áll.  2003  októberi  letartóztatása  előtt  Oroszország  egyik  leggazdagabb  embere  volt; 
üzletemberként ő volt  a 2007-ben felszámolt JUKOSZ olajtársaság fő részvényese, és számos 
más bányászati,  ipari  és pénzügyi  társaságot is irányított.  2002 körül elkezdett  politizálni: 
ellenzéki  pártok  pénzelésén  felül  nyíltan  kritizálta  az  akkori  orosz  belpolitikát, 
antidemokratikusnak nevezve azt.
A kérelmező 2003. október 23-án idézést kapott arról, hogy másnap tanúként jelenjen meg 
Moszkvában egy büntető ügyben. A kérelmező nem tudott megjelenni, mert üzleti úton járt 
Kelet-Oroszországban, amiről a nyomozó hatóságokat is értesítette. 2003. október 25-én kora 
reggel egy csoport fegyveres bűnügyi rendőr közelítette meg a repülőgépét egy novoszibirszki 
repülőtéren,  elfogták  és  Moszkvába  szállították.  Aznap  délelőtt  11-kor  hallgatták  ki, 
kezdetben tanúként,  majd egy sor gazdasági  bűncselekménnyel  kapcsolatban gyanúsították 
meg.  A vádakat  egy 35 oldalas  dokumentum tartalmazta,  melyet  aznap délután 14:20-kor 
felolvastak  neki.  Hét  órával  később   -  a  végzés  indokolásában  a  bűncselekmények 
súlyosságára, a tanúk befolyásolásának és a bizonyítékok megsemmisítésének lehetőségére, 
valamint  további  bűncselekmények  elkövetésére  hivatkozva  -  a  bíróság  előzetes 
letartóztatásba helyezte. A bíróság nem határozta meg a fogva tartás időtartamát. 
A vádhatóság 2003. december 17-én - egy több mint 300 oldalas beadványban - arra kérte a 
bíróságot, hogy hosszabbítsa meg a kérelmező előzetes letartóztatását. A kérelmező ügyvédei 
a meghallgatás előtt nem kapták meg ennek másolatát. 2003. december 23. és 2005. március 
24.  között  az  orosz  bíróságok  hét  alkalommal  hosszabbították  meg  a  kérelmező  előzetes 
letartóztatását.  Az előzetes  letartóztatás  fenntartásáról  rendelkező  végzésben főleg  az  első 
végzés is szereplő  indokokat jelölték meg,   két alkalommal  egyáltalán nem indokolták a 
döntést.  Úgy  tűnik,  a  bíróságok  egyáltalán  nem  mérlegelték  más  kényszerintézkedés 
alkalmazását. Továbbá, az első két végzést zártkörű meghallgatáson hozták, amelynek során a 
bíróság nem közölte, milyen hosszú ideig fog tartani a kérelmező letartóztatása. Azonkívül, e 
meghallgatások során a kérelmező ügyvédeivel csak egy BV-tiszt jelenlétében és csak egy 
ketrec rácsain keresztül tudott érintkezni, amelyben a bíróságon elhelyezték.  Továbbá, egy 
meghallgatást  nélküle és ügyvédei  nélkül tartottak meg,  és 2004. június 16-ai szabadlábra 
helyezés  iránti  kérelmét  sem bírálták  el.  A kérelmező sikertelenül  fellebbezett  az előzetes 
letartóztatását meghosszabbító bírósági végzések ellen; a bíróságok különböző, öt naptól egy 
hónap kilenc napig tartó időtartam alatt bírálta azokat el.
A kérelmezőt 2003. november 11-én egyik ügyvédje meglátogatta a börtönben; elmenőben a 
börtönőrök  megmotozták  az  ügyvédet.  Elkoboztak  tőle  egy  írott  feljegyzést  az  üggyel 
kapcsolatos gondolatokról és egy másik vádlott,  Platon Lebegyev, a JUKOSZ csoport egy 
vezető  beosztású  menedzsere  ügyével  kapcsolatos  jogi  álláspont  tervezetét.  Az  orosz 
Kormányzat  úgy ítélte,  hogy a feljegyzést  a  kérelmező  jogszerűtlenül  akarta  ügyvédjének 
átadni,  ezért  nem vonatkozott  rá  az ügyvéd-ügyfél  közti  érintkezés  mentessége;  a  bíróság 
pedig annak bizonyítékaként iktatta az ügy irataihoz a feljegyzést, hogy a kérelmező nyomást 
akart gyakorolni a tanúkra. A kérelmező kitartott amellett, hogy az ügyvédjét jogszerűtlenül 
kutatták át, az ügyvéd-ügyfél közti érintkezés mentességének szembeszökő megsértésével.

19 Az ítélet 2011. november 28-án vált véglegessé.
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A  büntetőeljárás  folyamatban  léte  alatt  a  kérelmezőt  két  különböző  moszkvai  fogdában 
tartották fogva, a kérelmező sérelmezte az ottani viszonyokat. Azt állította különösen, hogy a 
zárkák  túlzsúfoltak  voltak,  hol  túl  hidegek,  hol  túl  melegek,  soha  nem  mehetett  a  friss 
levegőre, és a zárkájában a tisztálkodási lehetőség megalázó volt, hetente csak egyszer tudott 
mosakodni, független megfigyelők nem látogathatták meg, és orvosai sem vizsgálhatták meg. 
A tárgyalás alatt egy ketrecben tartották és mindig egy BV-tiszthez bilincselték, amikor azt 
elhagyta. 
A kérelmezőt 2005. május 31-én bűnösnek találták az ellene felhozott vádakban és nyolc év 
szabadságvesztésre ítélték, amelynek letöltésére a szibériai Csita körzetbe küldték. 
A  kérelmező  -  az  Egyezmény  3.,  5.,  és  18.  cikkére  hivatkozva  -  azt  sérelmezte,  hogy 
törvénytelenül, túl hosszú ideig, felháborító körülmények között fogva tartották, és,az ellene 
felhozott vád politikai ihletésű volt.
A Bíróság a 3. cikk sérelmének vizsgálata során megállapította, hogy azok a körülmények, 
amelyek  között  letartóztatásának  napja  és  2005.  augusztus  8.  között  tartották  fogva,  nem 
sértették az Egyezményt. Noha a szellőzés gyenge volt, és nem tudott elkülönülni, amikor az 
illemhelyet használta, de díj fizetése ellenében  edzhetett a fegyintézet edzőtermében, további 
tusolási lehetőséget kapott, és ételt és gyógyszert kapott a rokonaitól. 2005. augusztus 8. és 
október 9. között azonban embertelen és megalázó körülmények között tartották; zárkájában 
kevesebb,  mint  négy  négyzetméternyi  személyes  tere  volt,  és  a  tisztálkodás  lehetőségek 
borzasztóak voltak, ez által az Egyezmény 3. cikkét megsértették. A Bíróság a 3. cikk további 
sérelmét állapította meg, mert a kérelmezőt a tárgyalás alatt a tárgyalóteremben alkalmazott 
biztonsági  intézkedések  megalázták.  Bár  nem  erőszakos  bűncselekménnyel  vádolták, 
büntetlen  előéletű  volt,  és  semmi  bizonyíték  nem  volt  arra,  hogy  erőszakos  magatartás 
feltételezhető róla, ennek ellenére a per során a nagyközönség szeme láttára egy ketrecben 
tartották,  ami  -  legalábbis  saját  szemében  -  megalázta  őt,  és  a  kiszolgáltatottság  érzését 
keltette benne. 
A kérelmező elmulasztotta a tanúkénti kihallgatását, amelyre 2003.október 23-án idézték.  Ez 
azonban  nem  ad  igazolhatja  azt,  hogy  úgy  vitték  Moszkvába  olyan  módon,  ami  inkább 
megfelel egy veszélyes bűnözővel, mint egy tanúval való bánásnak. Továbbá, csak néhány 
órával azután, hogy 2003. október 25-én tanúként kezdték el kihallgatni, vádlott lett, amikor 
harmincöt-oldalas  vádiratot  hoztak  fel  ellene,  és  kilencoldalas  előzetes  letartóztatási  iránti 
kérelmet nyújtottak be a bíróságnak. Az a sebesség, amellyel a nyomozó hatóság cselekedett, 
arra enged következtetni, hogy fel voltak készülve erre a fejleményre, és a kérelmezőt nem 
egyszerű tanúként, hanem vádlottként akarták elfogni. Elfogása ezért törvénytelen volt, mert 
annak a kinyilvánítottól  eltérő célja volt,  így az Egyezmény 5. cikke 1. bekezdésének (b) 
pontját megsértették.
A Bíróság nem találta megállapíthatónak az 5. cikk 1 bekezdése (c) pontjának megsértését, 
annak ellenére, hogy az első két meghallgatás zártkörű volt, és az akkor hozott végzések nem 
határozták meg a kérelmező előzetes letartóztatásának időtartamát. Noha sajnálatos, hogy e 
végzések nem említették  az  időbeli  korlátot,  de  a  kérelmezőnek  volt  jogi  képviselője,  és 
könnyedén  megállapíthatta,  hogy  mennyi  az  a  leghosszabb  időtartam,  amit  az  orosz 
jogszabályok ilyen esetben megengednek. 
A Bíróság úgy találta,  hogy a  kérelmező  kezdeti  előzetes  letartóztatása  igazolt  is  lehetett 
azokból  a  lehetséges  kockázatokból  adódóan,  hogy  ő  Oroszország  egyik  leggazdagabb 
embere  és  -  ha  nem is  hivatalosan  -  politikailag  befolyásos  volt.  Előzetes  letartóztatását 
azonban  két  alkalommal,  2004.  május  20-án  és  2004.  június  8-án  indoklás  nélkül 
hosszabbították meg. Továbbá, az orosz bíróságoknak az előzetes letartóztatáson kívüli, más 
kényszerintézkedés alkalmazását is meg kellett volna fontolniuk. Végül, de nem utolsósorban, 
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az ügyvédtől elkobzott feljegyzéseket az ügyvéd írta a kérelmezővel folytatott beszélgetése 
során  és  azok  a  büntetőügyre  vonatkoztak,  ezért  azokat   elvben  mentesített  anyagokként 
kellett  volna  kezelni.  Semmilyen  orosz  jogszabály  nem  tiltja  meg  az  ügyvédnek,  hogy 
feljegyzést  készítsen  az  ügyféllel  folytatott  beszélgetés  során,  sem  az  ügyfélnek,  hogy 
utasítást adjon az ügyvédjének, vagy hogy tanulmányozza az általa készített anyagokat. Az 
ügyvéd megmotozása a körülmények  között  nem igazolható.  Az orosz bíróságok azonban 
nem  vették  figyelembe  azt  a  tényt,  hogy  a  feljegyzésekhez  a  hatóságok  a  mentesség 
megsértésével  jutottak  hozzá  és  utaltak  rá,  amikor  a  kérelmező  előzetes  letartóztatását 
fenntartották.  A  Bíróság  ezért  arra  a  következtetésre  jutott,  hogy  a  kérelmező  előzetes 
letartóztatásának fenntartása nem volt igazolt, ezért az megsértette az Egyezmény 5. cikkének 
3. bekezdését.
A  Bíróság  az  alábbi  okokból  az  Egyezmény  5.  cikke  4.  bekezdésének  négy  különböző 
megsértését  állapította  meg.  Először  is,  a  2003.  december  23-i  meghallgatással 
összefüggésben a kérelmező ügyvédei eléggé későn kapták meg a vádhatóság 300 oldalas, az 
előzetes  letartóztatás  fenntartása  iránti  kérelmét,  és  nem  tudtak  ügyfelükkel  szabadon 
érintkezni;  ez a kérelmezőt hátrányba hozta a vádhatósággal szemben. Másodszor, a 2004. 
május 20-i meghallgatást, amelynek során a kérelmező előzetes letartóztatását hat hónappal 
meghosszabbították,  a  kérelmező,  illetve  ügyvédje  távollétében  tartották  meg,  így  sem 
személyesen, sem ügyvédei útján nem tudott védekezni. Harmadszor, az orosz bíróságok nem 
bírálták  el  a  kérelmező  2004.  június  16-ai  szabadlábra  helyezés  iránti   kérelmét.Végül  a 
bíróságok a kérelmező előzetes letartóztatás fenntartása elleni fellebbezését csak  1 hónappal 
és 9 nappal azt követően bírálták el, hogy azt 2004. április 2-án előterjesztette, ami túlságosan 
későn történt. 
A  Bíróság  megállapította,  hogy  noha  a  kérelmező  ügye  felvethet  bizonyos  gyanút  a 
tekintetben, hogy mi volt az orosz hatóságok valódi célja a kérelmező elleni vádemeléssel, az 
eljárás  mögött  meghúzódó  politikai  indíték  megállapítása  egyértelmű  bizonyítékot  kíván, 
ilyen pedig nem áll rendelkezésre. Az a tény, hogy a kérelmező politikai ellenfeleinek vagy 
üzleti  versenytársainak  kedvezett  előzetes  letartóztatása,  nem kellett,  hogy  gátolhatta  azt, 
hogy  a  hatóságok  eljárjanak  vele  szemben,  amennyiben  súlyos  vádak  voltak  ellene.  A 
politikai státusz nem biztosít mentességet. Egyébként, bárki a kérelmező helyzetében hasonló 
módon érvelhetne, és a valóságban nem lehetne eljárni ilyen emberek ellen. A Bíróság meg 
meggyőződvén arról, hogy a kérelmező ellen felhozott vádak kimerítették az „alapos gyanú” 
fogalmát  és így összhangban álltak az Egyezménnyel,  úgy ítélte,  hogy az Egyezmény 18. 
cikkét  az 5. cikk tekintetében nem sértették meg. 
A Bíróság a kérelmezőnek 10.000,-Euró nem vagyoni kártérítést ítélt meg.

2. R. R. Lengyelország elleni ügye (27.617/04. sz ügy)20

A kérelmező  az  adott  időszakban  házas  volt,  és  két  gyermeke  volt.  A kérelmezőt  2002. 
február  20-án  tizennyolc  hetes  terhesen  ultrahang-vizsgálatnak  vetették  alá,  ezt  követően 
háziorvosa, Dr. S. B, azt mondta neki, hogy nem zárja ki annak lehetőségét, hogy a magzat 
sérült. Elmondta neki, hogy meg kívánja szakítani a terhességet, ha gyanúja igaznak bizonyul. 
Két  további  vizsgálat  megerősítette,  hogy  magzata  valószínűleg  sérült,  ezért  magzatvíz-
mintavételt  javasoltak.  A  kérelmező  ezután  felkeresett  egy  genetikus  szakorvost,  aki  azt 
javasolta, hogy kérjen Dr. S. B.-től egy alakszerű beutalót magzatvíz-mintavételre a Łódź-i 
közkórházba. Dr. S. B. ezt megtagadta. 

20 Az ítélet 2011. november 28-án vált véglegessé.

24



A kérelmező és férje 2002. március első hétében kérte a T. kórházban éjszakai ügyeletet ellátó 
Dr. S. B.-t, hogy a szakítsa meg a terhességet; ő ezt megtagadta.  A kérelmezőt 2002. március  
11-én vették fel T. kórházba, és azt mondták neki, hogy a terhességmegszakításra vonatkozó 
döntés ott nem hozható meg, és hogy az az életét veszélyezteti. A kérelmező 2002. március 
14-én,  közvetlenül  azután,  hogy  T.  kórházból  elbocsátották,  a  150  km-re  fekvő  Krakkói 
Egyetemi  Kórházba utazott,  ahová a  T.  kórház utalta.  Az orvos,  akivel  beszélt,  bírálta  őt 
amiatt,  hogy  a  terhességmegszakításon  gondolkodik  és  megtagadta  a  genetikai  vizsgálat 
engedélyezését.  Arról is tájékoztatták,  hogy a kórház nem hajlandó terhesség-megszakítást 
végezni, és az elmúlt 150 évben nem is végeztek ott terhesség-megszakítást. Három napig a 
kórházban  maradt,  és  egy  újabb  ultrahangos  vizsgálatot  végeztek  rajta,  nem  egyértelmű 
eredménnyel.  Azt állította, hogy az egészségügyi személyzet megalázó megjegyzéseket tett 
rá,  és  magyarázat  nélkül  tartották  a  kórházban,  csak hogy a panaszával  össze nem függő 
vizsgálatokat  végezzenek rajta (a magzat  lehetséges  gyulladásos  állapota  kapcsán).   2002. 
március  16-án bocsátották el,  a zárójelentése  és az  orvosi  igazolás  megállapította,  hogy a 
magzat fejlődési rendellenességekben szenved.
2002.  március  21-én  egy további  vizsgálat  is  megerősítette,  hogy a  magzat  sérült.  2002. 
március 26-án, huszonhárom hetes terhesen - sürgősségi betegként, alakszerű orvosi beutaló 
nélkül bejelentkezve - elvégezték rajta a magzatvíz-mintavételt. Azt mondták, hogy két hetet 
kell várni az eredményekre. A kérelmező 2002. március 29-én írásbeli kérelmet nyújtott be T. 
kórházba  a  terhességmegszakítás  iránt  az  1993-as  Családtervezési  törvény  alapján,  amely 
kimondja, hogy a magzati rendellenességre alapított terhességmegszakítást csak azelőtt szabd 
elvégezni, mielőtt a magzat önálló életre képes, általában a terhesség 24. hetéig.2002. április 
3-án visszament T. kórházba, ahol azt mondták, hogy a tanácsadó nem tudja fogadni, mert 
beteg.  2002.  április  9-én  megkapta  a  genetikai  vizsgálatok   eredményét,  amelyek 
megerősítették,  hogy gyermeke Turner-szindrómában21 szenved. A kérelmező ugyanezen a 
napon  megismételte  terhességmegszakítás  iránti  kérelmét;  T.  kórház  orvosai  azonban 
elutasították, mert a terhesség-megszakításra nyitva álló törvényi határidő eltelt.
A  kérelmező  2002.  július  11-szült  egy  Turner-szindrómában  szenvedő  kislányt  szült;  a 
gyermek születése után a férje elhagyta.
A felperes büntetőjogi eljárás megindítását kérte azok ellen az orvosok ellen, akik felelősek 
voltak azért, hogy a születés előtti vizsgálatokat elmulasztották időben elvégezni. Az illetékes 
bíróság 2004. február 2-án megállapította, hogy semmilyen bűncselekményt sem követtek el, 
mert az orvosok nem voltak "köztisztviselők".
A kérelmező 2004. május 11-én polgári pert indított az érintett orvosok és kórházak ellen, és 
kártérítést  követelt  Dr.  S.  B.-től  egy  2003  novemberében közzétett  újságcikk  kapcsán, 
amelyben egészségi állapotával kapcsolatos személyes adatokat hozott nyilvánosságra, és a 
kérelmezőt és férjét azzal vádolta, hogy felelőtlen szülők. A Krakkói Területi Bíróság 2005. 
október 19-én a kérelmező javára 10.000,-zloty megfizetésére kötelezte Dr. S. B.-t a sajtóban 
megjelent állításai  miatt,  de a kérelmező  ügyével foglalkozó orvosok és a kórházak ellen 
benyújtott  összes  többi  követelését  elutasította.  A  kérelmező  a  Krakkói  Fellebbviteli 
Bírósághoz fellebbezett,  amely 2006. június 28-án helyben hagyta  az első fokú ítéletet.  A 
Legfelsőbb Bíróság 2008. július 11-én engedélyezte a felülvizsgálatot, és úgy ítélte, hogy a 
kérelmező  ügyének  elintézési  módja  következtében  feszültségtől,  szorongástól  és  a 
megaláztatástól szenvedett, ezért az ítéletet hatályon kívül helyezte, és a másodfokú bíróságot 

21 A Turner-szindróma körülbelül minden 2.500 lányból egyet érintő genetikai állapot. Az ebben szenvedők 
nem  rendelkeznek  a  szokásos  két  X-kromoszómával;  többnyire  az  átlagosnál  alacsonyabbak  és 
terméketlenek;  egyéb  egészségügyi  problémáik  közé  tartoznak  a  vese-  és  szív  rendellenességek,  magas 
vérnyomás,  elhízás,  cukorbetegség,  szürkehályog,  pajzsmirigy-problémák,  és az ízületi  gyulladás;  néhány 
beteg tanulási nehézségekkel is küzd.
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új  eljárásra  utasította.  A Krakkói  Fellebbviteli  Bíróság  2008.  október  30-án  a  kérelmező 
javára kötelezte Dr. S. B.-t  20.000,-zloty megfizetésére, mert elmulasztotta időben genetikai 
vizsgálatokra  beutalni  őt,  továbbá  30.000,-zloty  megfizetésére,  a  sajtóban  megjelent 
közleménye  miatt.  Úgy  találta,  hogy  a  kórházak  felelősek  alkalmazottaik  gondatlan 
cselekményeiért,   és  az orvosok az Orvosi  hivatásról  szóló törvény 39.§-ával  ellentétesen 
eljárva  elmulasztották  rögzíteni  a  visszautasítás  tényét  és  annak  okait,  ezért  a  bíróság  T. 
kórházat 5.000,-zloty, a Krakkói Egyetemi Kórházat10.000,-zloty megfizetésére kötelezte.
A kérelmező - egyebek mellet az Egyezmény 3. és 8. cikkére hivatkozással azt sérelmezte, 
hogy a megfelelő orvosi tanácsadás hiánya,  a halogatás és összevisszaság miatt  elzárták a 
születés  előtti  genetikai  vizsgálatoktól,  amelyekre  terhessége  alatt  jogosult  volt,  így 
elmulasztotta  a  törvényes  terhesség-megszakítás  határidejét  és  végül  egy  Turner-
szindrómában szenvedő csecsemőt szült.  
Az Egyezmény 3. cikkének megsértése kapcsán a Bíróság megállapította, hogy a kérelmező 
elégtelen (35.000,-zloty) kártérítést kapott  a lengyel bíróságoktól az Emberi Jogok Európai 
Bírósága előtt felvetett kérdések kapcsán, ezért úgy ítélte, hogy nem veszítette el az áldozat 
jogállását. A Bíróság azt is megállapította, hogy nem volt szükséges arra, hogy a kérelmező 
alkotmányjogi panaszt nyújtson be.
A  Bíróság  megállapította,  hogy  a  kérelmező  a  terhesség  18.  hetében  végzett  vizsgálat  a 
megerősítette  annak  valószínűségét,  hogy  a  magzat  egy  azonosítatlan  rendellenességben 
szenved.  A  vizsgálatot  követően  a  kérelmező  attól  tartott,  hogy  a  magzat  egy  genetikai 
rendellenességben  szenved,  és  a  későbbi  vizsgálatok  eredményei  fényében  félelmei  nem 
mondhatók  alaptalannak.  Ismételten  megpróbálta  (sikertelenül)  genetikai  vizsgálatokat 
végeztetni, amelyek a félelmeit megerősítő vagy eloszlató információt biztosíthattak volna. 
Hetekig  azzal  hitegették,  hogy  a  szükséges  vizsgálatokat  el  fogják  végezni;  ismételten 
különböző, otthonától távoli orvosokhoz, klinikákra és kórházakba küldték, sőt nem tisztázott 
klinikai  célból  több  napra  kórházban  tartották.  A  Bíróság  úgy  találta,  hogy  annak 
megállapítását,  vajon  a  kérelmező  esetében  el  kellett  volna-e  végezni  a  genetikai 
vizsgálatokat,  ahogyan  azt  az  orvosok  ajánlották,  lehetetlenné  tette  a  halogatás, 
összevisszaság  és  a  megfelelő  tanácsadás  és  információ  hiánya.  Végül  csak  fortély 
segítségével nyert felvételt a lódź-i kórházba, ahol végül is terhessége 23. hétében végezték el 
a vizsgálatokat.
Nem volt vitás, hogy csak genetikai vizsgálatok révén volt lehetséges annak megállapítása, 
hogy a kezdeti diagnózis helyes volt-e, és nem érveltek azzal, még kevésbé mutatták ki azt, 
hogy  az  adott  időszakban  a  genetikai  vizsgálat  nem  lett  volna  elvégezhető  a  szükséges 
berendezések, orvosszakértők vagy fedezet hiányában.  Az 1993-as törvény szerint az állam 
köteles akadálytalan hozzáférést biztosítania szülés előtti információkhoz és vizsgálatokhoz, 
különösen akkor, ha lehetséges,  hogy genetikai rendellenesség vagy fejlődési probléma áll 
fenn.  Az  adott  időszakban  különböző  egybehangzó  jogszabályi  rendelkezések  voltak 
hatályban, amelyek meghatározták az állam terhes nőkkel szemben fennálló kötelezettségeit a 
saját  és  magzatuk  egészségi  állapotára  vonatkozó  információkhoz  való  hozzáférés 
tekintetében. Nem volt azonban jele annak, hogy az állam és az egészségügyi személyzet a 
kérelmező mint beteg jogai tekintetében fennálló törvényi kötelezettségeit figyelembe vették 
volna  azok  az  emberek  és  intézmények,  amelyek  a  genetikai  vizsgálat  elvégzése  iránti 
kérelmével foglalkoztak.
A Bíróság  megállapította,  hogy a  kérelmező  nagyon  kiszolgáltatott  helyzetben  volt.  Mint 
minden más terhes nő az ő helyzetében, mélyen lesújtotta az a lehetőség, hogy  magzata sérült 
lehet,  és  ezért  természetes,  hogy a lehető  legtöbb információt  meg  akarta  szerezni  annak 
érdekében,  hogy  eldöntse,  mit  tegyen.  Az  egészségügyi  szakemberek  időhúzása 
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eredményeként kénytelen volt a magzat egészségi állapotával, saját és családja jövőjével és 
egy gyógyíthatatlan beteg gyermek felnevelésének eshetőségével kapcsolatos bizonytalanság 
fájdalmas heteit elviselni. Heves kín gyötörte attól a gondolattól, hogy hogyan  lesz képes ő és 
a  családja  biztosítani  a  gyermek  jólétét,   boldogságát  és  a  megfelelő,  hosszú  távú  orvosi 
ellátását. Az ügyével foglalkozó egészségügyi szakemberek aggodalmait nem fogadták el és 
nem  kezelték  megfelelően.  Hat  hét  telt  el  az  első  ultrahang-vizsgálat  és  a  magzatvíz-
mintavétel eredménye között,  túl későn ahhoz, hogy tájékozott döntést hozzon a terhesség 
vállalásáról vagy törvényes terhesség-megszakításról, minthogy a törvényi  határidő addigra 
lejárt.  Szenvedéseit,  mind a vizsgálatok eredményeinek ismertté válását megelőzően, mind 
ezen időpont után, súlyosbította az a tény, hogy a kért diagnosztikai szolgáltatásokra jogosult 
volt,  és  e  szolgáltatások  mindvégig  elérhetők  voltak.  Igen  sajnálatos,  hogy  az  ügyével 
foglalkozó orvosok ilyen gyalázatosan bántak vele. A Bíróság csak egyet tud érteni a lengyel 
Legfelsőbb  Bíróság  azon  véleményével,  hogy  a  kérelmezőt  megalázták;  ez  által  az 
Egyezmény 3. cikkét megsértették.
Az Egyezmény 8. cikkének sérelme kapcsán a Bíróság megjegyezte, hogy noha az államok 
volt  széles  körű  mérlegelési  jogkörrel  rendelkeznek  azon  körülmények  kapcsán,  amelyek 
között  a terhesség-megszakítás  megengedhető,  ha egyszer  ezt  a  döntést  meghozták,  akkor 
meg kell teremteniük azt az összehangolt törvényi keretet, amely lehetőséget ad a különböző 
érintett törvényes érdekek  megfelelő figyelembe vételére az Egyezménynek megfelelően.  A 
Bíróság megismételte,  hogy az egészségügyi  vagy jóléti  okból  való terhesség-megszakítás 
tilalma a kérelmezők magánélete tiszteletben tartásához fűződő jogukba való beavatkozásnak 
minősül. Egy terhes nőnek legalább esélyt kell adni arra, hogy személyesen meghallgassák és 
véleményét  figyelembe vegyék. Az illetékes szervnek vagy személynek írásban indokolnia 
kell a döntését. 
A Bíróság megjegyezte, hogy az 1993-as törvény meghatározza azokat az eseteket, amikor az 
terhesség-megszakítás  megengedett.  Az  orvos,  aki  a  törvény  meghatározott  feltételek 
megsértésével szakítja meg a terhességet, három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő 
bűncselekményt  követ  el.  A  Bíróság  megismételte,  hogy  terhesség-megszakítás  törvényi 
korlátozása Lengyelországban, a Btk. 156. cikke 1. bekezdése szerint felmerülő büntetőjogi 
felelősség kockázatával  együtt  igencsak bénító hatást  gyakorol  az orvosokra,  amikor  arról 
döntenek,  hogy  az  adott  ügyben  fennállnak-e  a  törvényes  terhesség-megszakítás 
követelményei. A Bíróság úgy ítélte, hogy a törvényes terhesség-megszakítás  elérhetőségét 
szabályozó rendelkezéseket oly' módon kell kialakítani, hogy az enyhítse e bénító hatást.
A kérelmező esetében a tét lényegében az időben történő orvosdiagnosztikai szolgáltatás volt, 
ami  pedig  lehetővé  tette  annak  meghatározását,  vajon  a  törvényes  terhesség-megszakítás 
feltételei  fennállnak-e  vagy  sem.   A  terhességgel  összefüggésben,  az  anya  és  a  magzat 
egészségével  kapcsolatos  lényeges  információkhoz  való  hatékony  hozzáférés  ott,  ahol  a 
jogszabályok  bizonyos  helyzetekben  lehetővé  teszik  a  terhesség-megszakítást,  közvetlenül 
érinti a személyes önrendelkezési jog gyakorlását. 
A kérelmező által tapasztalt nehézségeket - úgy tűnik - részben a beutaló kiállításában érintett 
bizonyos orvosok tartózkodása,  és a lengyel  egészségügyi  rendszer bizonyos szervezési és 
igazgatási  zavarai  okozták.  A  Bíróság  hangsúlyozta,  hogy  mivel  a  lengyel  nemzeti  jog 
lehetővé tette az terhesség-megszakítást  a magzati  fejlődési rendellenesség esetén, léteznie 
kell egy megfelelő jogi és eljárási keretnek annak biztosítására, hogy a magzat egészségére 
vonatkozó,  megfelelő,  teljes  körű  és  megbízható  információt  a  terhes  nők  számára 
hozzáférhetővé  tegyék.  A  kérelmező  esetében  azonban  hat  hetet  kellett  várni  az  első 
vonatkozó  vizsgálat  és  a  magzatvíz-vizsgálat  eredményeinek  kézhezvétele  között.  Fontos 
megjegyezni  azt  is,  hogy  a  Legfelsőbb  Bíróság  bírálta  a  kérelmező  ügyében  eljáró 
egészségügyi szakemberek magatartását, és az abban a döntésben megnyilvánuló halogatást, 
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hogy beutalják-e genetikai vizsgálatokra. Ennek eredményeképpen, a kérelmező nem tudott a 
határidőben elvégzett genetikai vizsgálatok révén a magzat állapotára vonatkozó, a szükséges 
bizonyossággal  megállapított  diagnózist  beszerezni  úgy,   hogy  a  terhesség-megszakításra 
továbbra is törvényes lehetősége legyen.
A  Bíróság  nem  értett  egyet  abban  a  lengyel  kormánnyal,  hogy  születés  előtti  genetikai 
vizsgálat  lehetőségének  biztosítása  hatásában  a  terhesség-megszakítás  lehetőségének 
biztosítása; a nők többféle okból törekedhetnek e vizsgálatok elvégeztetésére. Ezen kívül az 
államok kötelesek  az egészségügyi  szolgáltatások úgy megszervezni,  hogy biztosítsák azt, 
hogy az egészségügyi szakemberek lelkiismereti szabadságának szakmai környezetben való 
hatékony  gyakorlása  ne  akadályozza  a  betegek  abban,  hogy  hozzáférjenek  a 
szolgáltatásokhoz, amelyekre a törvény szerint jogosultak. A Bíróság úgy vélte,  hogy nem 
nyert igazolást, hogy a lengyel jog tartalmazna bármiféle hatékony mechanizmust, amelyek 
lehetővé tette volna a kérelmező számára hogy hozzáférjen a rendelkezésre álló diagnosztikai 
szolgáltatásokhoz,  és hogy azok eredményei  fényében,  megalapozott  döntést  hozzon arról, 
kéri-e  vagy  sem a terhesség-megszakítást.   A  Bíróság  megismételte:  az  1993-as  törvény 
vonatkozó  részének  hatékony  végrehajtásához  szükség  lenne  annak  biztosítására,  hogy  a 
terhes  nők  számára  hozzáférhetők  legyenek  azok  a  diagnosztikai  szolgáltatások,  amelyek 
kimutatják,  hogy  vajon  a  magzat  sérült-e  -  olyan  szolgáltatások  amelyek  (egyébként) 
rendelkezésre állnak. A Bíróság azt is megjegyezte, hogy számos más európai országban a 
jogszabályok részletezik azokat a feltételeket, amelyek a törvényes terhesség-megszakításhoz 
való hatékony hozzáférést szabályozzák és e jogszabályok végrehajtására eljárásokat hoznak 
létre. 
A Bíróság megállapította, hogy a lengyel hatóságok elmulasztották hatékonyan teljesíteni a 
kérelmező  magánélete  tiszteletben  tartására  vonatkozó  kötelezettségeiket,  ez  által 
megsértették az Egyezmény 8. cikkét.
A Bíróság a kérelmező javára 45.000,-Euro nemvagyoni kártérítést ítélt meg. 

3. Anatolij és Vitalij Ponomarjov Bulgária elleni ügye (5.335/05 sz. ügy)22

A  kérelmezők  orosz  állampolgárok,  akik  szüleik  válása  óta  édesanyjukkal  Bulgáriába 
költöztek,  ahol  anyjuk  egy  bolgár  állampolgárral  házasodott  össze,  és  a  család  1994-ben 
Bulgáriában telepedett le. Házassága folytán az anya állandó tartózkodási engedélyt kapott, és 
a két kérelmező anyjuk révén jogosulttá  vált  arra,  hogy Bulgáriában éljen.  Pazardzhikban 
jártak általános és középiskolába, folyékonyan beszélnek bolgárul.
2005-ben, amikor az első kérelmező az utolsó, a második kérelmező pedig az utolsó előtti 
évet végezte a középiskolában, 800,-Euró, illetve 1.600,-Euró összegű tandíj megfizetésére 
kötelezték őket; azt mondták, hogy ha nem fizetnek, akkor nem járhatnak iskolába és nem 
kaphatnak bizonyítványt a tanév elvégzéséről. Az iskolai hatóság a határozatot egy 2004-es 
miniszteri rendelettel és a vonatkozó bolgár jogszabállyal, az 1991-es Közoktatási törvénnyel 
indokolta,  mely kötelezte  azokat  a külföldi állampolgárok, akik nem rendelkeznek állandó 
tartózkodási engedéllyel, hogy középiskolai tanulmányukért tandíjat fizessenek.
A két kérelmező sikertelenül fellebbezett  a bíróságon. Láthatólag az iskola a gyakorlatban 
nem akadályozta  meg őket az osztály elvégzésében,  mégis  az az első kérelmező érettségi 
bizonyítványát csak két évvel később állították ki, mint rendesen. 
A kérelmezők - a 14. cikkre az Első kiegészítő jegyzőkönyv 2. cikke tekintetében hivatkozva 
- sérelmezték, hogy hátrányos megkülönböztetés érte őket, mert a bolgár állampolgárokkal és 

22 Az ítélet 2011. november 28-án vált véglegessé.
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azokkal  a  külföldiekkel  szemben,  akik  állandó  tartózkodási  engedéllyel  rendelkeztek, 
tandíjfizetésre kötelezték őket középiskolai tanulmányaik elvégzéséhez.
A  Bíróság  felhívta  a  figyelmet  arra,  hogy  a  hátrányos  megkülönböztetés  tilalmát  az 
Egyezmény értelmében minden olyan jogra alkalmazni kell, amelyet az Állam az Egyezmény 
és jegyzőkönyvei alapján biztosít. Amennyiben az Állam támogat bizonyos oktatási formákat, 
biztosítania  kell  az  azokhoz  való  hatékony  hozzáférést  is.  Mivel  az  Első  kiegészítő 
jegyzőkönyv  2  cikke  értelmében  ez  szerves  része  az  oktatáshoz  való  jognak,  a  14.  cikk 
alkalmazandó rá. Mivel a két kérelmező középiskolai tanuló, akiknek más hasonló tanulókkal 
szemben tandíjat kellett fizetni az oktatásért, őket nyilvánvalóan kedvezőtlenebb elbánásban 
részesítették, mint más, lényegében azonos helyzetben lévőket.
A Bíróság hangsúlyozta, hogy nem azt kell eldöntenie, hogy az állam jogosult-e arra, hogy 
tandíjat vessen ki, hanem azt, hogy amennyiben az állam úgy döntött, hogy ingyenes oktatást 
biztosít, kizárhat-e egy bizonyos csoportot indoklás nélkül. Az igaz, hogy az oktatás költséges 
és  összetett  tevékenység.  Abból  adódóan,  hogy  az  állami  források  szükségképpen 
korlátozottak, az államnak meg kell teremtenie az egyensúlyt az emberek oktatási igénye és 
az azok biztosítására szolgáló, saját véges képességei között. Ugyanakkor az oktatás az Első 
kiegészítő jegyzőkönyv részeként az Egyezmény közvetlen védelmét élvezi. Az oktatás nem 
csupán az egyénnek előnyös,  hanem a  társadalom egészének,  amelynek  integrálnia  kell  a 
kisebbségeket, ha valóban sokszínű és demokratikus akar lenni.
Általánosan fogalmazva, az állam szabadon szedhet tandíjat  a felsőoktatásban, amely nem 
kötelező.  Másrészt biztosítania kell az alapvető olvasási és számolási  ismereteket biztosító 
alapfokú oktatáshoz való hozzáférést. Szem előtt tartva azt a tényt, hogy egyre több ország 
halad  a  „tudásalapú  társadalom”  gondolatának  gyakorlati  megvalósítása  felé,  a  Bíróság 
megállapította, hogy a középfokú oktatás egyre növekvő fontossággal bír az egyéni fejlődés 
és a társadalom egésze számára.
A két  kérelmező  törvényesen tartózkodott  Bulgáriában,  a  hatóságoknak sem volt  ez ellen 
semmi kifogása,  és soha sem merült  fel komolyan kitoloncolásuk.  Ráadásul a kérelmezők 
éppen akkortájt  folyamodtak  állandó tartózkodási  engedélyért.  Nem próbálták  kijátszani  a 
bolgár  oktatási  rendszert  semmilyen  módon,  azért  éltek  és  tanultak  Bulgáriában,  mert 
édesanyjuk  ott  ment  férjhez.  Teljesen  beilleszkedtek  a  bolgár  társadalomba,  folyékonyan 
beszéltek bolgárul. A bolgár hatóságok mindezeket a körülményeket egyáltalán nem vették 
számításba,  amikor kiszabták a tandíjat;  igaz a vonatkozó jogszabály nem teszi lehetővé a 
tandíjfizetés alóli mentesítést. 
Következésképpen a Bíróság megállapította,  hogy Bulgária a 14. cikket az Első kiegészítő 
jegyzőkönyv 2 cikke vonatkozásában , minthogy a kérelmezőkre kiszabott tandíj nem volt 
igazolható, ezért számukra fejenként 2.000,-Euró nem vagyoni kártérítést ítélt meg.

4.  Az  „1989.  december  21.  Egyesület”  és  mások  Románia  elleni  ügye  (33810/07  és 
18817/08 sz. egyesített ügyek)23

Az egyik  ügyben  a  kérelmező  a  Bukarestben bejegyzett  „1989.  december  21.  Egyesület” 
elnöke, T. M.,  a másik ügyben a két kérelmező E. V. és férje, Ne. V.. A kérelmezők, vagy 
akiket képviselnek részt vettek az 1989 decemberében történt kormányellenes tiltakozásokon, 
amelyek eredményeként az államfőt, Nicolae Ceaucescut megdöntötték. A román hatóságok 
2008-as közlése szerint több mint 1.200 ember meghalt, több mint 5.000 ember megsebesült, 
és  több  ezer  embert  jogtalanul  fosztottak  meg  szabadságától,  illetve  tettek  ki  méltatlan 
bánásmódnak.

23 Az ítélet 2011. november 28-án vált véglegessé.
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Az 1990-es években a katonai ügyészség több nyomozásba kezdett, köztük a legfontosabb, a 
97/P/1990. számú, 1990 júliusában indult. 1995. szeptember 20-án az eljárást megszüntették 
főleg  azon  az  alapon,  hogy  az  1989.  december  22.  előtt  a  Védelmi  Minisztérium,  a 
Belügyminisztérium és az Állambiztonsági Szolgálat (Securitate) alkalmazottai által okozott 
halálesetekért  és  sérülésekért  kizárólag  azok  felelősek,  akik  a  tűzparancsot  kiadták, 
nevezetesen az akkori államfő, a védelmi és a belügyminiszter valamint a Securitate vezetője 
– akiket már vagy elítéltek vagy meghaltak. A Legfelsőbb Bíróság Katonai Ügyészi Osztálya 
2004.  december  7-én  e  határozatot  jogszabálysértés  és  megalapozatlanság  miatt  hatályon 
kívül helyezte. Ugyanezen a napon a Katonai Ügyészi Osztály 102 ember ellen emelt vádat, 
főként a hadsereg, a rendőrség és a Securitate emberei ellen, 1989. december 21. és 30. között 
elkövetett  emberölés  és  népirtás  elkövetéséért,  abban  való  részességért  és  arra  való 
felbujtásért. Szintén vádat emeltek 16 polgári személy - köztük egy volt román köztársasági 
elnök és egy volt romániai titkosszolgálati vezető ellen. Ezt követően számos más nyomozást 
egyesítettek a 97/P/1990. számú ügyhöz. 
A katonai  ügyészség  által  2008 júniusában a  kérelmező  egyesületnek írt  levélből  kiderül, 
hogy 2005  és  2007  között  6.370  embert  hallgattak  ki  az  ügy kapcsán,  1.100  ballisztikai 
kivizsgálás,  továbbá  több  mint  10.000  nyomozási  cselekmény  és  1.000  helyszíni  szemle 
történt. A levél említi a nyomozati késedelmeket és utal bizonyos okokra is: arra a tényre, 
hogy a szükséges nyomozati  lépéseket nem tették meg közvetlenül a kérdéses népirtást  és 
bántalmazást követően, az ügyet ide-oda tologatták az ügyészségek között, a sértett feleket 
nem  tájékoztatták  kellőképpen  az  eljárások  megszüntetéséről,  és  az  1989  decemberi 
rajtaütésekben résztvevő intézmények „nem működtek együtt”. A levél hozzáteszi, hogy az 
Alkotmánybíróság 2007. július 16-i döntése, amely az ügyet áttette a katonai ügyészségtől a a 
97/P/1990.  számú  ügyben  nyomozás  lefolytatására  hatáskörrel  rendelkező  rendes 
ügyészségre, ugyancsak késedelmet okozott. Az ügyet tehát 2008. január 15-én a Legfelsőbb 
Bíróság melletti főügyészségre tették át.
E. V. és Ne. V. kérelmezők fia, Nr. V. halálának körülményeit  elsőként a brassói katonai 
ügyészség vizsgálta. Miután megtekinthették fiuk testét, amelyen erőszak jeleit fedezték fel, 
és  egy lőtt  sebet,  amely  még  akkor  is  vérzett,  a  kérelmezők  azonnal  jelezték  kétségeiket 
afelől, hogy a fiukat Brassóban, 1989. december 23-án ölték meg. Szerintük fiuknak később 
kellett  meghalnia.  1991  és  2008  között  számos  beadványt  és  panaszt  nyújtottak  be  az 
ügyészségen  és  más  hatóságoknál,  amelyben  kérték  a  tettes  azonosítását  és  felelősségre 
vonását. Anélkül, hogy a kérelmezőket arról értesítették volna, a brassói katonai ügyészség 
1994. december 28-i határozatával megszüntette az eljárást. A katonai ügyészség 1999. július 
9-éig nem közölték a kérelmezőkkel, hogy „1989 decemberi események alatt bekövetkezett 
halálával  kapcsolatos nyomozást  megszüntették” tekintettel  egy „ténybeli  tévedésre,  amely 
minden büntetőjogi felelősséget kizár”. E. V. fellebbezése folytán eljárva e határozatot 1999. 
augusztusában  hatályon  kívül  helyezték.  A  kérelmezők  több  alkalommal  megismételték 
panaszukat.  2006  januárjában  a  nyomozást  a  97/P/1990  sz.  ügyhöz  egyesítették.  A 
kérelmezőknek a nyomozás  elhúzódásával  kapcsolatos  panaszukra válaszolva  az Országos 
Jogi  Segítségnyújtási  Hivatal  2008 októberi  és  2009 januári  levelében  közölte,  hogy úgy 
találta:  1994  és  2001,  illetve  2002  és  2005  között  a  fiuk  haláláért  felelős  személy 
azonosítására  irányuló  nyomozati  cselekmény  nem történt,  de  az  ügyészekkel  szemben  a 
késedelemre  tekintettel  nem  alkalmaztak  fegyelmi  intézkedéseket.  A  Hivatal  azonban 
hozzátette,  hogy  a  nyomozás  2004  decemberében  újraindult.  A  kérelmezők  kártérítést 
követeltek azoktól a szervezetektől, amelyeket felelősnek tartottak fiuk haláláért és az azzal 
kapcsolatos nyomozás akadályozásáért.
T.  M. tevékeny szerepet játszott  az 1989.december 21-én kezdődött  tüntetéseken.  Ott  volt 
abban a tömegben, amelyet páncélozott járművekkel tiportak el, és amelyre a biztonsági erők 
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tüzet nyitottak. 1989. december 22-23-án egyike volt azoknak a tüntetőknek, akiknek sikerült 
behatolniuk a Kommunista  Párt  Központi  Bizottságának főhadiszállására és a nemzeti  TV 
épületébe.  Részt vett  azokban az 1990-ig tartó  tüntetésekben,  melyek az 1989. decemberi 
gyilkosságokért  való  felelősségre  vonást  követelték.  Ezt  követően  visszautasította  a 
„forradalmi  bizonyítványt”,  de  a  hatóságok  egyértelműen  tanúsították,  hogy  részt  vett  a 
totalitárius rendszer megdöntésében. A kérelmező azt állította, hogy a kérelmező Egyesület 
elnökeként titkosszolgálati megfigyelés alatt állt, többek között is lehallgatták. Benyújtott két, 
1990 júniusából  és  decemberéből  származó,  őt  érintő  hírszerzési  feljegyzést  és  egy 1990 
novemberéből származó titkosszolgálati jelentést, ezen dokumentumok másolatához 2006-ban 
jutott  hozzá.  Az  írások  számtalan  részletet  tartalmaznak  különösen  a  kérelmező 
magánéletéről.  A  kérelmező  Egyesület  1998  után  többször  kért  tájékoztatást  a  román 
titkosszolgálattól arról az engedélyről, amely alapján az állítólagos telefonlehallgatást végzik. 
A  titkosszolgálat  azt  válaszolta,  hogy  a  kérelem  nem  teljesíthető,  mert   azt  tiltják  a 
nemzetbiztonsági  szervezetre  és  tevékenységre  vonatkozó  jogszabályok.  2009 folyamán  a 
másik  három,  nemzetbiztonsági  ügyekben  hatáskörrel  rendelkező  szervezet  tájékoztatta  a 
kérelmezőt  arról,  hogy nem áll  megfigyelés  alatt  és  nincs  információjuk az  ügyről.  2009 
októberében a 97/P/1990 sz. ügy minden nyomozati dokumentumának - kivéve a bizalmas 
jellegűeket - másolatát,  a hang- és videó-felvételekkel együtt,  az Egyesület  rendelkezésére 
bocsátották.  A  kormány  2010  februárjában  és  márciusában  hozott  döntése  nyomán  a 
Honvédelmi  Minisztérium által  szolgálati  titokként  visszatartott  információk  új  besorolást 
nyertek,  és  így  további  dokumentumokhoz  jutottak  hozzá  a  kérelmezők.  Kérelmük 
benyújtásának  idején  a  Minisztertanács  határozatait  kivéve  a  kérelmezők  szinte  minden 
dokumentumhoz hozzáfértek.
2008-ban  egy,  az  1989  decemberében  a  katonaság  által  elkövetett  bűncselekményekre 
vonatkozó közkegyelemről  szóló törvénytervezetet  küldtek meg észrevételezésre  a  katonai 
ügyészségnek.
E.  V.  és  Ne.  V.  -  az  Egyezmény  2.  cikkére  hivatkozással  -  a  fiuk  halálával  kapcsolatos 
hatékony nyomozás  hiányát  sérelmezte.  T.  M. -  az Egyezmény 8.  cikkére hivatkozással  - 
sérelmezte a saját és a kérelmező Egyesület nevében hogy nyomásgyakorlás gyanánt titkos 
megfigyelés  alatt  állt  amiatt,  mert  az  Egyesület  az  1989.  decemberi  események  hatékony 
kivizsgálását követelte. 
Az Egyezmény 2. cikke megköveteli, hogy hatékony vizsgálatot folytassanak le, ha erőszak 
alkalmazása folytán emberek halnak meg, különösen ha ez erőszakot állami alkalmazottak 
alkalmazták. A halálesetek körülményeit azonnal, átfogóan és pártatlanul kell vizsgálni annak 
érdekében, hogy a felelősöket azonosítsák és megbüntessék.
A Bíróság megjegyezte, hogy E. V. és Ne. V. fia halálával kapcsolatos nyomozás több mint 
20 évig tartott. Minthogy az Emberi Jogok Európai Egyezménye Románia tekintetében csak 
1994.  június  20-án  lépett  hatályba,  a  Bíróság  csak  a  nyomozást  ezt  követő  időszakban 
vizsgálhatta. 
A Bíróság észlelte, hogy az ügy 1994-ben folyamatban volt a brassói katonai ügyészség előtt. 
Az  ottani  ügyészek,  akárcsak  a  vádlottak  többsége,  köztük  hivatalban  lévő  magas  rangú 
tisztek, a hierarchikus alárendeltség elve által kötött katonák voltak.  Megállapította továbbá, 
miként azt az Országos Jogi Segítségnyújtási Hivatal 2008 októberében és 2009 januárjában 
kelt levele is megerősítette,  hogy 1994 és 2001, majd 2002 és 2005 között (összességében 
mintegy  tíz  évig)  nem  végeztek  semmilyen  nyomozati  cselekményt  a  kérelmezők  fia 
halálának halála kapcsán, nyilvánvalóan bármiféle elfogadható indok nélkül. A Legfelsőbb 
Bíróság  Katonai  Ügyészi  Osztálya  2008-ban  kelt  levelében  ugyancsak  rámutatott  a 
késedelmekre, és felsorolta azok okait: többek között a sértett felek eljárás megszüntetéséről 
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való azonnali  értesítésének hiányát,  vagy az „együttműködés  hiányát”  az  1989 decemberi 
rajtaütésekben  résztvevő  intézmények  részéről.  Ez  utóbbival  kapcsolatosan  a  Bíróság 
megjegyezte, hogy a bizonyítékok szándékos visszatartása megkérdőjelezi a nyomozásnak a 
tények  megállapítására  való  alkalmasságát.  Ugyanígy,  a  nyomozás  lényeges  adatainak 
„titkossá” és „szigorúan titkossá” minősítése sem volt igazolható. 
A Bíróság rámutatott arra a kötelezettségre, hogy az áldozat rokonait bevonják az eljárásba. 
Megjegyezte,  hogy  semmilyen  indokát  nem  adták  annak,  hogy  miért  nem  adtak  a 
kérelmezőknek  semmilyen  tájékoztatást  a  nyomozásról  egészen  1999  júliusáig,  többszöri 
kérelmük ellenére. Pontosabban, sem az 1994. december 28-án hozott, az eljárást megszüntető 
döntésről, sem annak indokairól nem kaptak tájékoztatást.  A nekik adott tájékoztatások ezt 
követően is csak egy általános összefoglalóra korlátozódtak 2003 decemberében, illetve az 
Országos Jogi Segítségnyújtási  Hivatal  2008 októberi  és 2009 januári  ismételt  válaszában. 
Csak 2010 februárjában és márciusában tették elérhetővé a kérelmezők és más sértett felek 
számára azokat a lényeges nyomozati adatokat, amelyek korábban „titkos” vagy „szigorúan 
titkos” besorolás alatt álltak.
A Bíróság  nem becsüli  alá  az  ügy tagadhatatlan  bonyolultságát,  amely  -  minthogy  2006 
januárjában a  97/P/1990.  számú ügyhöz  egyesítették  az eljárásokat  -  magában foglalja  az 
1989  utolsó  napjaiban,  számos  romániai  városban  zajló  általános  fegyveres  elnyomásért 
felelős  személyek  megnevezését.   Álláspontja  szerint  azonban,  hogy  azok  a  politikai  és 
társadalmi kérdések, amelyekre a román hatóságok érvelésükben utaltak, önmagukban sem az 
eljárások hosszát, sem azt a módot, ahogyan azokat jelentős időn keresztül folytatták, anélkül, 
hogy  az  érintetteket  vagy  a  közvéleményt  tájékoztatták  volna  az  eljárás  állásáról.  Éppen 
ellenkezőleg: a román társadalom számára való fontosságának kellett volna a hatóságokat arra 
bátorítania,  hogy  haladéktalanul  és  szükségtelen  késedelmek  nélkül  foglalkozzanak  vele, 
annak érdekében, hogy elkerüljék bizonyos cselekmények büntetlenségének megjelenését. 
A  Bíróság  hangsúlyozta  az  áldozatok,  családjuk  és  családtagjaiknak  jogát  az  igazság 
kiderítéséhez olyan események körülményeivel  kapcsolatban,  amelyek során széles körben 
sértettek meg olyan alapvető jogokat,  mint  az élethez való jog,  amely maga után vonja a 
hatékony vizsgálathoz  való  jogot  és  esetleg  a  kártérítéshez  való jogot.  Ez  okból,  a  halált 
okozó  erőszak  kormányellenes  tüntetések  során  civil  lakosság  elleni,  széleskörű 
alkalmazásának  esetén,  amely  megelőzte  az  átmenetet  a  totalitáriánus  rendszerből  egy 
demokratikusabba,  a  Bíróság  nem  tekinthet  hatékonynak  egy  olyan  nyomozást,  amely  a 
büntetőjogi felelősség elévülése miatt zárul le, egy olyan helyzetben, amikor maga a hatóság 
az,  amelyik  tétlen  maradt.  Továbbá,  ahogyan  a  Bíróság  már  jelezte,  egy  közkegyelem 
általában  összeegyeztethetetlen  az  Állam  azon  kötelességével,  hogy  a  kínzás  eseteit 
kivizsgálja,  és  küzdjön  a  nemzetközi  bűncselekmények  büntetlensége  ellen;  ugyanez 
vonatkozik az egyéni kegyelemre.
Ilyen körülmények között a 2. cikket E. V. és Ne.V. tekintetében megsértették.
T. M. két hírszerzési feljegyzéssel és egy összefoglaló jelentéssel bizonyította, hogy 1990-ban 
titkosszolgálati  megfigyelés  alatt  állt.  Ezeket  a  dokumentumokat  a  román  titkosszolgálat 
legalább  2006-ig  megtartotta,  amikor  T.  M.  másolatot  szerzett  belőlük.  A  Bíróság 
megállapította,  hogy a titkosszolgálati  intézkedésekről  szóló román jogszabályokat  először 
2000-ben vizsgálta.  Akkor  azt  állapította  meg,  hogy a  román  titkosszolgálati  rendszer  az 
adatok  gyűjtése  és  archiválása  körében  nem  biztosítja  a  személyek  magánéletének 
védelméhez  szükséges  biztosítékokat.  A  hazai  jog  nem  jelzi  megfelelő  világossággal  a 
hatóságokra ruházott tárgybani mérlegelési jogkör terjedelmét és gyakorlásának módját. Az 
Európa  Tanács  Miniszteri  Bizottsága  kiadott  egy  ideiglenes  határozatot,  melyben  a 
hiányosság gyors és teljes orvoslására szólította fel Romániát, de ezen intézkedés ellenére - 
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egyebek mellett - a Bíróság ítéletének végrehajtása még ma is fel van függesztve. Ezen kívül, 
a Bíróság 2007-ben úgy találta, hogy - a Be. 2003-as és 2006-os módosításának ellenére - még 
mindig  lehetségesnek  tűnik  megfigyelés  elrendelése  a  feltételezetten  nemzetbiztonságot 
veszélyeztető  ügyekben  a  még  hatályon  kívül  nem  helyezett  1991/51.  sz.  törvényben 
biztosított eljárással összhangban.
A megfelelő biztosítékok hiánya  nemzeti  jogszabályokban ezért  azt  eredményezte,  hogy a 
hírszerzés által a kérelmezőről 1990-ben gyűjtött adatokat még 2006-ban, 16 évvel később is 
nyilvántartották. Sőt, a vonatkozó törvényben foglalt biztosítékok hiányában T. M. komoly 
veszélybe került, hogy telefonját lehallgatják. Így tehát T. M. vonatkozásában az Egyezmény 
8. cikket megsértették.
A Bíróság  megjegyezte,  hogy az  Egyezmény  2.  cikkének  megsértésének  megállapítása  a 
hatékony  vizsgálat  hiányára  tekintettel  egy  szélesebb  problémakörhöz  kapcsolódik,  abból 
adódóan, hogy sértettként több száz ember vesz részt a támadott büntetőeljárásban. Továbbá, 
több mint száz ehhez hasonló ügy van folyamatban a Bíróság előtt. Ezekben a jövőben új, az 
Egyezmény  sérelmét  megállapító  ítéletek  születhetnek.  A  Bíróság  -  egyebek  mellett  - 
kiemelte, hogy Románia - az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának ellenőrzésének alávetve 
-  elvben  szabadon  választhatja  meg  azokat  az  eszközöket,  amelyek  révén  teljesíti  az 
Egyezmény  46.  cikkéből  fakadó  kötelezettségét.  Úgy találta  azonban,  hogy a  jelen  ítélet 
végrehajtásával  összefüggésben  kétségkívül  szükség  lesz  nemzeti  szintű  általános 
intézkedésekre. Úgy ítélte, hogy Romániának véget kell vetnie annak a helyzetnek, amely E. 
V. és Ne. V. tekintetében a 2. cikk megsértésének megállapításához vezetett, figyelembe véve 
a számos érintett személy hatékony vizsgálathoz fűződő jogát  - amelyet a bűnügyi felelősség 
elévülése nem olt ki - és tekintettel  az 1989 decemberi eseményekkel kapcsolatos igazság 
megismerésének jelentőségére a román társadalomban. Romániának tehát megfelelő orvoslást 
kell biztosítania annak érdekében, hogy teljesítse a 46. cikk követelményeit, figyelembe véve 
a Bíróság ilyen ügyekben kidolgozott esetjogában  lefektetett alapelveket. Ilyen körülmények 
között  a  Bíróság  nem  találta  szükségesnek  az  előtte  folyamatban  lévő  hasonló  ügyek 
felfüggesztését  mindaddig,  míg  Románia  megteszi  a  szükséges  intézkedéseket.  A hasonló 
esetek  vizsgálatának  ténye  rendszeresen  emlékeztetheti  Romániát  a  jelen  ítéletből  fakadó 
kötelezettségeire.
A Bíróság E. V. és Ne. V. javára fejenként 15.000,-Euró,  T. M. javára 6.000,-Euró nem 
vagyoni kártérítést ítélt meg.

5.  Abdisamad  Adow  Sufi  és  Abdiaziz  Ibrahim  Elmi  Egyesült  Királyság  elleni  ügye 
(8319/07. és 11449/07. sz. ügyek)24

A  két  kérelmező  szomáliai  állampolgár,  jelenleg  idegenrendészeti  őrizet  alatt  állnak  az 
Egyesült  Királyságban.  Az  első  kérelmező  2003-ban  érkezett  az  Egyesült  Királyságba  és 
menedékjogot kért arra hivatkozással, hogy egy olyan kisebbségi nemzetség tagja, amelyet 
egy   üldöz,  apját  és  testvérét  megölték,  őt  magát  súlyosan  megsebesítették.  Kérelmét  és 
fellebbezését  elutasították,  mert  előadása  nem  tűnt  hihetőnek.  A  második  kérelmező 
Hargeisaban született,  amely ma az egyoldalúan kikiáltott  Szomáliföld fővárosa. 1988-ban 
érkezett  az  Egyesült  Királyságba,  és  1989-ben  menekültként  befogadták;  1993-ban 
határozatlan  idejű tartózkodási  engedélyt  kapott.  Számos  súlyos  bűncselekmény – az első 
kérelmező esetében rablás és gyilkossággal való fenyegetés, a második kérelmező esetében 

24 Az ítélet 2011. november 28-én vált véglegessé.
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rablás  és  A kategóriájú  drog (kokain  és  heroin)  kereskedelem –  miatti  elítélést  követően 
mindkét kérelmezőt kiutasították; e határozat ellen sikertelenül fellebbeztek.25

A  kérelmezők  az  Egyezmény  2.,  3.  és  8.  cikkére  hivatkozással  azt  sérelmezték,  hogy 
Szomáliába  való  visszatoloncolásuk  életüket  veszélyeztetné  illetve  bántalmazás  tényleges 
veszélyének tenné ki őket. 
A Bíróság a kérelmezők 2. és 8. cikkre alapított panaszát is a 3. cikkre alapított panasszal 
kapcsolatos  vizsgálat  körében  ítélte  meg.  A  Bíróság  emlékeztetett,  hogy  a  kínzás,  vagy 
embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés tilalma abszolút jellegű, így független az 
áldozat  magaviseletétől.  Következésképp,  a  kérelmezők  magatartása,  noha  nem kívánatos 
vagy veszélyes, nem vehető figyelembe.
Az  Egyesült  Királyság  Menekültügyi  és  Bevándorlási  Törvényszékének  AM  (Somalia)-
ügyben tett megállapítása fényében nem volt vitatott, hogy 2008. év végén Mogadishuban a 
lakosok nagy többsége számára nem volt biztonságos az élet. A legutóbbi országjelentések 
szerint  a  mogadishui  helyzet  2010-ben  és  2011-ben  tovább  romlott,  amelynek 
eredményeképpen több ezer civil áldozatul esett és emberek százezrei hagyták el a várost. A 
Bíróság ezért úgy ítélte meg, hogy Mogadishuban az erőszak elégséges szintű volt  ahhoz, 
hogy a fővárosban bárkit a 3. cikket sértő bánásmód veszélyének tegyen ki. Nem zárta ki 
annak  lehetőségét  -  miként  az  a  Menekültügyi  és  Bevándorlási  Törvényszék  az  AM 
(Somalia)-ügyben fennállt - , hogy egy jó összeköttetésekkel rendelkező személy szert tud 
tenni  védelemre  Mogadishuban,  de  úgy  ítélte,  hogy  csak  a  legmagasabb  szintű 
összeköttetések biztosíthattak ilyen védelmet és valószínű, hogy egy olyan embernek, aki egy 
ideje nem tartózkodott Szomáliában, nincsenek ilyen kapcsolatai.
Ami  a  belső  mozgást  illeti,  a  Bíróság  nem  gondolja,  hogy  egy  visszatoloncolt  személy 
menedéket  vagy  támogatást  kaphat  egy  olyan  területen,  ahol  nincsenek  közeli  családi 
kapcsolatai.  Ha  lennének  olyan  kapcsolatai,  a  döntéshozónak  el  kellene  döntenie,  hogy 
biztonságban el tud-e jutni oda az illető. A Bíróság elfogadta, hogy előfordulhat, hogy egy 
visszatoloncolt a Mogadishui Nemzetközi Reptérről eljut Szomália déli vagy középső részére 
anélkül, hogy a 3. cikkbe ütköző bánásmódban lenne része. Ugyanakkor egy olyan személy, 
aki  nem élt  mostanában  Szomáliában,  a  bántalmazás  valós  veszélyének  lenne  kitéve,  ha 
otthona az al-Shabaab által felügyelt  területen van vagy azon át kellene utaznia, minthogy 
nem jártas az ott alkalmazott szigorú iszlám törvényekben és így olyan büntetéseknek lehet 
kitéve,  mint  a  verés,  korbácsolás,  megkövezés  vagy  csonkolás.  Ha  a  visszatoloncoltnak 
nincsenek családi kapcsolatai, vagy nem tud biztonságosan egy olyan területre utazni, ahol 
vannak  ilyen  összeköttetése,  a  Bíróság  szerint  könnyen  egy  hazai  vagy  külföldi 
menekülttáborban  találhatja  magát.  A bíróság  úgy ítélte,  hogy mind  az  Afgooye-folyosó, 
mind a Dadaab-tábor körülményei eléggé szörnyűek ahhoz, hogy  a 3. cikkben határértékét 
elérő  bánásmódnak  minősüljön,  és  bármely  hazatoloncolt,  aki  arra  kényszerül,  hogy  ott 
keressen menedéket, a 3. cikkbe ütköző bánásmód valós veszélyének van kitéve.
Minthogy az első kérelmezőnek csak Qoryoley-ben, egy az al-Shabaab igazgatás alatt álló 
területen vannak rokonai,  a Bíróság úgy ítélte,  hogy ha hazatérne,  valószínűleg egy hazai 
vagy külföldi menekülttáborba kerülne. Következésképpen úgy ítélte, hogy ez a hazaszállítás 
sértené az Egyezmény 3. cikkében biztosított jogait. Bár a második kérelmező Hargeisában 
született, a Bíróság szerint az a tény, hogy Mogadishuba toloncolnák, ellentmondani látszik 
áll  a Kormányzat  azon állításával,  hogy bebocsátást  nyerhetne Szomáliföldre.  Korábban a 
szomáliföldieket  közvetlenül  Hargeisába  toloncolták  vissza.  Mivel  semmi  sem bizonyítja, 
hogy a kérelmezőnek Szomália középső és déli részén vannak közeli családi összeköttetései, a 

25 A határozat végrehajtására azonban nem került sor, mert a Bíróság - Szabályzatának 39. paragrafusa alapján -  
ideiglenes intézkedéssel megtiltotta, hogy a két kérelmezőt a kérelmek elbírálása előtt Mogadishuba szállítsák.
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Bíróság valószínűnek tartja, hogy ő is egy hazai vagy külföldi menekülttáborba kerülne, ahol 
az Egyezmény 3. cikkét sértő rossz bánásmód valós veszélye áll fenn. 

6. Szergej Simovolosz Oroszország elleni ügye (30.194/09. sz. ügy)26

A kérelmező  a  Nyizsnyij  Novgorod-i  Emberi  Jogi  Unió  vezetője.  A közlekedési  hatóság 
belügyi  osztálya  nyilvántartásba  vette  a  nevét  egy  megfigyelési  adatbázisban,  amely  a 
hatóságok által feltételezett "potenciális szélsőségesek"-re (mint például a skinheadek vagy az 
emberi  jogi  aktivisták)  vonatkozó  adatokat  tartalmaztak.  Ha  valaki,  aki  szerepelt  az 
adatbázisban, vásárolt  egy vonat-vagy repülőjegyet  a közlekedési  hatóság belügyi  osztálya 
automatikus értesítést kapott.
Így 2007 májusában, amikor a kérelmező vonatra szállt,  hogy Szamarába utazzon egy egy 
EU-Oroszország csúcstalálkozóval kapcsolatban, és egy tiltakozó felvonulást szervezzen ott, 
három rendőr ellenőrizte  igazoltatta,  és megkérdezte  utazása okát.  Útja során még kétszer 
igazoltatták.  Amikor  a  kérelmező  leszállt  Szamarában,  a  rendőrség  megállította  őt,  ismét 
igazoltatták, és megfenyegették, hogy erőszakot alkalmaznak vele szemben, ha nem követi 
őket  a  rendőrségre.  A rendőrségen  tartották  2007.  május  14-én  12:15  és  13:00  között;  a 
rendőrség kihallgatta úti céljáról és szamarai ismerőseiről. A kihallgatásról készített rendőri 
jelentés azt mutatta, hogy azért állították meg és vitték be a rendőrségre, hogy szabálysértések 
vagy bűncselekmények elkövetésében megakadályozza őt, miután azt az információt kapták 
volna,  hogy  a  kérelmező  célja,  hogy  részt  vegyen  egy  ellenzéki  tüntetést  és  esetleg 
szélsőséges irodalom van nála.  A rendőrségen,  a  kérelmező tagadta  bármiféle  szélsőséges 
tevékenységben való részvételét. Világos volt, hogy nem volt nála szélsőséges irodalom, mert 
nem volt poggyásza.
A kérelmező az ügyészségen sérelmezte rendőrségi kihallgatását. Az ügyész három ízben is 
elutasította, hogy büntetőeljárást indítson a rendőrök ellen, megállapítva, hogy intézkedésük 
jogszerű  volt.  A  kérelmező  2007  májusában  és  2008  decemberében  sikertelenül  indított 
polgári pert a bíróságok előtt, sérelmezve letartóztatását és egy órás fogva tartását, akárcsak 
nevének  rögzítését  a  megfigyelési  adatbázisban,  és  azt,  hogy  őt  ok  nélkül  gyakran 
megállították és igazoltatták.
A kérelmező az Egyezmény 5. és 8. cikkére hivatkozással azt állította, hogy a letartóztatása 
jogellenes volt, és sérelmezte, hogy nevét rögzítették a megfigyelési adatbázisban, amelynek 
eredményeként a rendőrség személyes adatokat gyűjtött róla.
A Bíróság megállapította, hogy a kérelmezőt erőszakkal fenyegetve vitték a rendőrségre, és 
engedély nélkül nem volt szabad onnan eltávoznia, ezért 2007. május 14-én  szabadságától 
megfosztották  még  ha  nem  több  mint  45  percre.  A  rendőrség  nem  gyanúsította  meg  a 
kérelmezőt  bűncselekmény elkövetésével.  Ehelyett  -  a  Kormányzat  állítása  szerint  -  azért 
tartóztatták  le,  hogy  megakadályozzák  őt  egy  szélsőséges  jellegű  bűncselekmények 
elkövetésében.  Kitűnt,  hogy  azért  állították  meg,  hallgatták  ki  és  kísérték  a  szamarai 
rendőrségre,  mert  neve  szerepelt  a  megfigyelési   adatbázisban.  A  nyilvántartásba  vétel 
egyetlen oka emberi jogi tevékenységben való részvétele volt. A Bíróság emlékeztetett arra, 
hogy  az  Egyezmény,  és  különösen  annak  5.  cikke  1.  bekezdésének  c)  pontja  nem teszi 
lehetővé  a  általános  bűnmegelőzési  eljárásként  olyan  emberek  őrizetbe  vételét,  akiket  a 
hatóságok -  okkal  vagy ok nélkül  -  veszélyesnek  vagy valószínű  jogsértőnek tartanak.  A 
Kormányzat  magyarázata,  hogy  a  kérelmező  elkövethetett  "szélsőséges  jellegű 
bűncselekményt",  nem volt  elég  konkrét  ahhoz,  hogy  elfogadható  legyen  az  Egyezmény 
alapján. Az egyetlen konkrét gyanú ellene az volt, hogy szélsőséges irodalmat hord magánál, 

26 Az ítélet 2011. november 28-án vált véglegessé.
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mégsem volt olyan bizonyíték, amely alátámasztotta volna a gyanút. Úgy tűnik - jegyezte meg 
a Bíróság aggodalommal - a gyanú alapja az a puszta tény volt, hogy a kérelmező tagja volt 
egy emberi jogi szervezetek. A Bíróság hangsúlyozta, hogy egy emberi jogi intézményben 
való  tagság  nem  igazolhatja  a  személy  letartóztatását.  Következésképpen  a  kérelmezőt 
önkényesen tartóztatták le, megsértve ezzel az 5. cikk 1. bekezdését.
A Bíróság megállapította, hogy a kérelmező vasút és légi közlekedési adatainak összegyűjtése 
és  tárolása  révén  az  orosz  hatóságok  beleavatkoztak  a  kérelmező  magánéletében.  Annak 
érdekében,  hogy  a  beavatkozás  igazolható  legyen  -  emlékeztetett  a  Bíróság  -  a 
jogszabályokban rögzíteni kell a minimális biztosítékokat a visszaélések elkerülése végett. Az 
adatbázist, amelyben a kérelmező nevét rögzítették, egy  olyan  miniszteri rendelet alapján 
hozták létre,  amelyet  nem tettek közzé, és nem volt a nyilvánosság számára hozzáférhető, 
ezért  az emberek nem tudhatták,  miért  vesznek nyilvántartásba valakit,  a rájuk vonatkozó 
adatokat  mennyi  ideig  őrzik  meg,  milyen  jellegű  adatokat  tartalmaz,  hogyan  tárolják  és 
használják fel az adatokat és ki gyakorol ellenőrzést az adatbázis felett. Ennek eredményeként 
a  megfigyelési  adatbázisban  rögzített  adatok  köre,  azok  gyűjtésének  és  felhasználásának 
módja  sem nem volt  egyértelmű,  sem nem volt  előrelátható,  az  Egyezmény  8.  cikkében 
foglalt követelményekkel ellentétesen és így megsértve azt.  

7.  Imad  Al-Khawaja  és  Ali  Tahery  Egyesült  Királyság  elleni  ügye  (26766/05.  és 
22228/06. sz. egyesített ügyek)27

Az első kérelmező szakorvosként dolgozott, amikor megvádolták kétrendbeli szeméremsértő 
támadással, amelyet két, hipnózis alatt álló nőbetegén követett el. Az egyik sértett, S.T., a 
tárgyalás előtt (a támadással kapcsolatban nem álló okból) öngyilkosságot követett el; halála 
előtt azonban vallomást tett a rendőrségen. A tárgyaláson úgy döntöttek, hogy S.T. vallomását 
fel kell olvasni az esküdteknek. A bíró szerint a vallomás tartalma kulcsfontosságú volt a vád 
számára, mert nem volt más rendelkezésre álló közvetlen bizonyíték. A védelem elfogadta, 
hogy  ha  a  vallomást  felolvassák  az  esküdteknek,  lehetőségük  lesz  megcáfolni  azt  más 
tanúkhoz  intézett  keresztkérdésekkel.  A  tárgyalás  során  az  esküdtszék  számos  tanút 
meghallgatott,  ideértve  a  másik  panaszost  és  S.  T.  két  barátját,  akiknek  közvetlenül  az 
esemény  után  beszámolt  a  történtekről.  A  védelemnek  lehetősége  volt  keresztkérdéseket 
feltenni  minden  tanúnak,  aki  szóbeli  tanúvallomást  tett.  Összegezésében  a  pervezető  bíró 
emlékeztette az esküdtszéket, hogy S. T. előttük személyesen nem tett tanúvallomást és nem 
vetették  alá  keresztkérdéseknek,  állításait  pedig  a  vádlott  tagadta.  Az  első  kérelmezőt 
egyhangúlag bűnösnek találták mindkét szeméremsértő támadásban és az első támadásért 15, 
a másodikért  12 hónap folytatólagosan letöltendő szabadságvesztésre  ítélték.  A kérelmező 
sikertelenül  fellebbezett.   A  Fellebbviteli  Bíróság  megállapította,  hogy  a  pervezető  bíró 
„megfelelő” iránymutatást adott az esküdteknek, és arra a következtetésre jutott, hogy az első 
kérelmezőnek az Egyezmény 6. cikkében biztosított,  tisztességhez való jogát nem sértették 
meg. A kérelmező további fellebbezései is sikertelenek voltak.
A második kérelmező 2004. május 19-én egy bandaháború során állítólag késsel háromszor 
hátba szúrt  egy másik  iráni  férfit,  S.-t;  ezt  követően vádat  emeltek  ellene  szándékos testi 
sértésért  és  az  igazságszolgáltatás  megtévesztésének  kísérletéért,  mert  azt  mondta  a 
rendőröknek, hogy látta: két fekete követte el a késelést. A helyszínen kihallgatott tanúk közül 
senki sem állította, hogy a kérelmező szúrta volna meg S-t. Két nappal később, azonban, az 
egyik tanú, T. azt vallotta tette a rendőrségen, hogy a kérelmező szúrta meg S.-t. A második 
kérelmezőt 2005 áprilisában állították bíróság elé. A per során az ügyészség engedélyt kért 
arra,  hogy  T.  vallomását  felolvassák,  azon  az  alapon,  hogy  túlságosan  fél  ahhoz,  hogy 

27 Az ítéletet a Nagykamara 2011. december 15-én hozta.
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megjelenjen a bíróságon. A pervezető bíró, aki személyesen meghallgatta mind T.-t, mind egy 
rendőrt,  úgy találta,  hogy T.  fél  vallomást  tenni,  bár  félelmét  nem a  második  kérelmező 
okozta, továbbá úgy találta,  hogy az olyan különleges intézkedések - mint a tanúvallomás 
képernyőn keresztül történő megtétele - nem oszlatnák el félelmeit, ezért megengedte, hogy 
írásbeli nyilatkozatát adják elő bizonyítékként. Ezt követően T. tanúvallomását távollétében 
felolvasták az esküdtszéknek, és a kérelmezőt is kihallgatták. A bíró összegzésében felhívta a 
figyelmet a T.  tanúvallomására hagyatkozás kockázatára, mert azt keresztkérdésekkel nem 
ellenőrizték. A második kérelmezőt 2005. április 29-én a kérelmezőt szótöbbséggel elítélték 
elsősorban súlyos testi sértés szándékos okozásáért, majd10 év 3 hónap szabadságvesztésre 
ítélték.  A kérelmező azzal érvelve fellebbezett,  hogy a tisztességes eljáráshoz fűződő jogát 
megsértették,  mert  nem  tehetett  fel  T.-nek  keresztkérdéseket.  A  Fellebbviteli  Bíróság 
elismerte,  hogy  a  kérelmező  elítélésének  esélye  csökkent  volna  -  akár  felmentésre  is 
vezethetett volna - ha T. tanúvallomását nem ismertethették volna. Úgy találta mindazonáltal, 
hogy bármiféle tisztességtelenséget kizárt a többi tanú keresztkérdéseknek alávetése, a vádlott 
saját  tanúvallomása  és az a  lehetősége,  hogy járókelőket  hívjon tanúskodni  maga mellett. 
Ezen túlmenően az eljáró bíró kifejezett iránymutatást adott az esküdtszéknek, hogy hogyan 
kezeljék  a  kérdéses  vallomást  értékelését  illetően  egyértelmű  iránymutatást  adott  az 
esküdtszéknek. A fellebbezés további részét elutasította.
Az Egyezmény  6.  cikk  1.  bekezdésére  és  3.  bekezdésének  (d)  pontjára  hivatkozva  a  két 
kérelmező  azt  sérelmezte,  hogy  elítélésüket  döntő  mértékben  olyan  tanúk  vallomásokra 
alapozták,  akik  számára  nem  lehetett  keresztkérdéseket  feltenni  a  bíróság  előtt,  ezáltal 
tisztességes tárgyaláshoz való jogukat megsértették.
A  Bíróság  álláspontja  szerint  a  6.  cikk  főleg  azt  követeli  meg,  hogy  a  büntetőeljárás 
egészének tisztességes voltát értékelje. A 6. cikk 3. bekezdésének c) pontjába foglalt jog a 
tanú kikérdezéséhez azon az alapelven alapul, hogy mielőtt a vádlottat elítélnék, rendszerint 
minden bizonyítékot az jelenlétében kell előadni a nyilvános tárgyaláson, így azokat tudja. 
Két követelmény fakad ebből az alapelvből. Először is, jó oka kell, hogy legyen egy tanú meg 
nem  jelenésének;  másodszor,  döntően  vagy  kizárólag  egy  távollevő  tanú  nyilatkozatára 
alapított  elítélést  a  6.  cikk  alapján  általában  összeegyeztethetetlennek  kell  tartani  a 
tisztességes eljárás követelményével („döntően vagy kizárólag szabály”).  
A második követelmény kapcsán a Bíróság ugyanazt az álláspontot fogadta el, mint a brit 
bíróságok  és  úgy  találta,  hogy  a  döntően  vagy  kizárólag  szabály   nem  alkalmazható 
rugalmatlanul, figyelmen kívül hagyva az érintett egyedi jogrendszer sajátosságait. Ellenkező 
esetben  ez  átalakítaná  a  szabályt  egy  ostoba  és  válogatás  nélküli  eszközzé,  amely 
szembemegy  a  Bíróság  hagyományos  megközelítésével,  amely  az  eljárás  egészének 
tisztességes voltát vizsgálja, vagyis a védelem, az áldozat és a tanúk versengő érdekei és a 
hatékony pervezetéshez fűződő közérdek közötti egyensúlyt mérlegeli.  Ezért a bíróság úgy 
találta, hogy ha az elítélés kizárólag vagy döntően egy távollevő tanú nyilatkozatán alapul, 
ellensúlyozó  tényezőknek  kell  fennállniuk,  ideértve  az  erős  eljárásjogi  biztosítékokat;  az 
elítélés azonban nem eredményezi önmagában a 6. cikk 1. bekezdésének sérelmét.
A Bíróság három kérdést vizsgált mindkét eset kapcsán: először is, vajon szükséges volt-e 
ismertetni  S.  T.  illetve  T.  nyilatkozatát;  másodszor,  hogy  vajon  az  ő  ellenőrizetlen 
nyilatkozatuk volt-e a kérelmezők elítélésének kizárólagos vagy döntő alapja, és harmadszor, 
hogy voltak-e elégséges ellensúlyozó tényezők, ideértve az eljárásjogi biztosítékokat, amelyek 
biztosították, hogy az eljárás tisztességes maradjon.
Az  első  kérelmező  ügyében  hogy  S.  T.  halála  tette  szükségessé  tette  nyilatkozatának 
befogadását, másképp vallomását egyáltalán nem lehetett volna megítélni. Továbbá, a bíró, 
aki befogadta a nyilatkozatok, eléggé tisztában volt a jelentőségével („nincs nyilatkozat, nincs 
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ami számít”). S. T. vallomása ezért döntő jelentőségűnek mondható, azonban nem ez volt az 
egyetlen bizonyíték, mert barátai és a másik panaszos megerősítették állításait. Valóban, egy 
orvos által a személyes tanácsadás során betege sérelmére elkövetett szeméremsértő támadás 
esetében nehéz lenne elképzelni erősebb alátámasztó bizonyítékot, különösen amikor a többi 
tanút  a  tárgyaláson  kihallgatták,  és  szavahihetőségüket  keresztkérdésekkel  megvizsgálták. 
Végül,  az  esküdtszéknek  adott  iránymutatásból  világos  kellett  hogy  legyen:  S.  T. 
nyilatkozatának kisebb súlyt kell tulajdonítani, mivel ő személyesen nem  jelent meg,m nem 
hallgatták  ki,  és  nem  tettek  fel  neki  keresztkérdéseket.  Következésképpen  a  bíró 
iránymutatásai és a vádhatóság által felajánlott bizonyítékok képessé tették az esküdtszéket 
arra,  hogy  tisztességesen  és  megfelelően  értékeljék  S.  T.  első  kérelmezővel  szembeni 
állításainak megbízhatóságát. A Bíróság ezért úgy ítélte, hogy a nyilatkozat bizonyítékként 
való  befogadásának  veszélye  és  a  védelemnek  okozott  nehézségek  dacára  elégséges 
ellensúlyozó tényező volt ahhoz, hogy arra következtessen: a 6. cikk 1. bekezdését a 6. cikk 3. 
bekezdésének d) pontjára tekintettel nem sértették meg. 
A második  kérelmező esetében T volt  az egyetlen  személy,  aki  azt  állította,  hogy látta  a 
késelést, és az ő meg nem erősített nyilatkozata volt legalábbis a döntő, ha nem az egyetlen, 
bizonyíték a kérelmező ellen. E nélkül az elítélés esélye csekély volt. A Bíróság úgy találta, 
hogy sem az  a  tény,  hogy a  kérelmező  vitathatta  T.  nyilatkozatát,  sem a  pervezető  bíró 
összefoglalójában írt figyelmeztetése az esküdtszék felé nem tudta megfelelően ellensúlyozni 
az ellenőrizetlen bizonyíték befogadásával a védelemnek okozott nehézségeket. A kérelmező 
nem  tudta  T.-t,  az  egyetlen  tanút,  aki  hajlandó  volt  arról  beszélni,  amit  látott, 
keresztkérdéseknek alávetni nyilatkozata részletei vagy annak megtétele mögött meghúzódó 
indítékai tekintetében. Bár a bíró figyelmeztetéseit világosan és határozottan fogalmazta meg, 
ez nem volt  elegendő arra,  hogy ellensúlyozza  a  vád egyetlen  tanújának,  a  vádlott  elleni 
egyetlen  közvetlen  bizonyítékot  tartalmazó,  ellenőrizetlen  nyilatkozata  felolvasásának 
megengedése által okozott tisztességtelenséget. A Bíróság ezért arra a következtetésre jutott, 
hogy  nem  voltak  olyan  ellensúlyozó  tényezők,  amelyek  megfelelően  orvosolták  volna  a 
hallomáson alapuló  bizonyíték  befogadásával  a  védelemnek  okozott  nehézségeket,  és  úgy 
ítélte,  hogy  a  6.  cikk  1.  bekezdését  a  6.  cikk  3.  bekezdésének  d)  pontjára  tekintettel 
megsértették.
A Bíróság a második kérelmező javára 6.000,-Euro nemvagyoni kártérítést ítélt meg.

8. Az OAO Neftjanaja Kompanija JUKOSZ Oroszország elleni ügye (14902/04 sz. ügy)28 

A kérelmező olajtársaság Oroszország egyik legnagyobb és legsikeresebb üzleti vállalkozása 
volt;  1995/96-ig teljes egészében állami tulajdonban volt,  ezt  követően privatizálták.  2002 
végén egy sor adóellenőrzés  és adóigazgatási  eljárás tárgya  lett,  amelynek eredményeként 
ismételt adócsalásban találták bűnösnek, különösen egy törvénytelen adóelkerülési módszer 
használata miatt, amely 2000 és 2003 között fantomcégek alapításával járt. 
A kérelmező ellen 2004. április  15-én eljárás indult a 2000. adóév tekintetében, amelynek 
során az eljárás kimenetelétől függően megakadályozták a kérelmezőt bizonyos javai feletti 
rendelkezésben.   A  Moszkvai  Kereskedelmi  Bíróság  2004.  május  26-án  kelt  ítéletében 
összesen 99.375.110.548 rubel (nagyjából 2.847.947.802,-Euró) adóhátralék, kamat és bírság 
megfizetésére  kötelezte  a  céget.  Az ítéletet  2004.  május  28-án  hirdették  ki.  A kérelmező 
fellebbezett,  és a másodfokú eljárás 2004. június 18-án indult  meg.  A másodfokú bíróság 
2004. június 29-én elutasította a kérelmező panaszát, ideértve az eljárás szabálytalanságával 
és a védekezésre való felkészüléséhez rendelkezésre álló idő hiányával kapcsolatosakat is.

28 Az ítélet 2011. december 20-án vált véglegessé.
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A kérelmező 2004. július 7-én sikertelenül terjesztett elő fellebbezést a 2004. május 26-ai. és 
június  29-i  határozatok  megsemmisítése  iránt,  és  ezzel  egy  időben  sikertelenül  támadta 
felülvizsgálati  kérelemmel  azokat  az  orosz  Legfelsőbb  Kereskedelmi  Bíróság  előtt.  A 
kérelmező egyebek között  azt  állította,  hogy vele  szemben érvényesített  igény elévült;  az 
orosz adótörvénykönyv 113. cikke szerint egy adózóra adóvétségért  csak az érintett  adóév 
végét követő naptól számított három éven belül lehet bírságot kiszabni. 
A Legfelsőbb Kereskedelmi Bíróság Elnöki Tanácsa az Alkotmánybírósághoz fordult, amely 
2005. július 14-én megerősítette, hogy a 113. cikkben foglalt három éves elévülési határidő 
alkalmazandó. Ugyanakkor, amikor az adózó hátráltatta az adó felülvizsgálatát és ellenőrzést, 
az adóellenőrzésről  szóló jelentés  elkészítése az elévülést  megszakítja.  E döntés alapján a 
Legfelsőbb Kereskedelmi Bíróság Elnöki Tanácsa elutasította a kérelmező fellebbezését, úgy 
találva, hogy az igény nem évült el, mert a kérelmező tevőlegesen hátráltatta az adóhatóság 
vonatkozó vizsgálatát, és az Adóügyi Minisztérium 2000. adóévre vonatkozó jelentését 2003. 
december 29-én, három éven belül kézbesítették a kérelmezőnek.
Az  orosz  hatóságok  2004  áprilisában  megindították  végrehajtási  eljárást,  amelynek 
eredményeképpen  a  kérelmező  oroszországi  vagyonát  lefoglalták,  hazai  bankszámláikat 
részben befagyasztották, és orosz leányvállalatainak részvényeit elkobozták. 
Az  Adóügyi  Minisztérium  2004.  szeptember  2-án  megállapította,  hogy  a  kérelmező 
lényegében ugyanazt az adózási megoldást követte 2001-ben, mint 2000-ben. Ennek alapján 
ugyanazon vétségben találta bűnösnek, és a kiszabott bírságot megkétszerezte. 
Összességében a kérelmezőt a 2001-es adóévre vonatkozóan 132.539.253.849,78 rubel (kb. 
3.710.836.129,-Euró),  a  2002-es  adóévre  vonatkozóan  192.537.006.448,58  rubel  (kb. 
4.344.549.434,-Euró)  és  a  2003-as  adóévre  vonatkozóan  155.140.099.967,37  rubel 
(4.318.143.482,-Euró)  megfizetésére  kötelezték.  Ezen  kívül  a  végrehajtó  részére  a  teljes 
tartozás  7%-át  kitevő  végrehajtási  díjat  kellett  fizetnie,  amelyet  sem  felfüggeszteni  sem 
átütemezni  nem  lehetett.  Mindezeket  az  összegeket  rövid  határidőkön  belül  kellett 
megfizetnie, noha többször kérte (sikertelenül) a fizetési határidők meghosszabbítását. 
Az Igazságügyi Miniszter 2004. július 20-án meghirdette a kérelmező legfontosabb termelő 
(és ezért a legértékesebb) leányvállalatának eladását. 2004. december 19-én a leányvállalat 
részvényeinek 76.79%-át a kérelmező adótartozásának kiegyenlítése érdekében elárverezték. 
Két nappal korábban a bírósági végrehajtók a kérelmező összes adósságát 344.222.156.424,22 
rubelben (kb. 9.210.844.560,93 Euróban) állapították meg. A kérelmezőt 2006. augusztus 4-
én fizetésképtelennek nyilvánították, és 2007. november 12-én felszámolták.
A kérelmező -  egyebek mellett  az Egyezmény 1., 6. 14. és 18. cikkére,  valamint  az Első 
kiegészítő  jegyzőkönyv  1.  cikkére  hivatkozással  -  sérelmezte  a  2000.  adóévre  vonatkozó 
adófizetési kötelezettségével kapcsolatos eljárás szabálytalanságait,  és a 2000-2003. közötti 
időszakra  vonatkozó  adóbecslés  törvénytelenségét  és  aránytalanságát,  és  annak  későbbi 
végrehajtását.  Állítása  szerint  a  fizetési  kötelezettség  végrehajtását  szándékosan  úgy 
állapították meg, hogy a cég ne tudja kifizetni adósságait; így különösen a cég vagyonának 
eljárás  alatti  lefoglalása  megakadályozta  a  céget  abban,  hogy  adósságait  kiegyenlítse. 
Továbbá kifogásolta a 7%-os végrehajtási díjat,  a 2000-2003 évekre kivetett  adó önkéntes 
teljesítésére  biztosított  rövid  határidőt,  és  leányvállalatának  kényszer-értékesítését.   A 
kérelmező azzal is érvelt, hogy a bíróságok a vonatkozó jogszabályokat személyválogató és 
személyre  szabott  módon  értelmezték,  mert   más  orosz  cégek  is  használnak  hazai 
adóparadicsomokat.  Előadta,  hogy  a  hatóságok  megtűrték,  sőt  jóvá  is  hagyták  az  általa 
használt  „adóoptimalizálási”  módszereket.  Azzal  is  érvelt,  hogy  a  jogszabályi  keretek 
megengedték az ilyen technikák használatát. 

39



A  Bíróság  úgy  találta,  hogy  a  kérelmező  főrészvényesei  által  a  Hágai  Állandó 
Választottbíróság előtt, valamint a kérelmező kisrészvényeseinek csoportjai által a kétoldalú 
befektetési egyezmények alapján indított eljárások nem „lényegileg azonosak” a jelen üggyel. 
Azokban  a  választottbírósági  eljárásokban  a  felperesek  a  kérelmező  befektetőként  eljáró 
részvényesei voltak, és nem maga a kérelmező, amely akkoriban még önálló jogi személy 
volt.   A  Bíróság  megjegyezte  továbbá,  hogy a  jelen  ügyet  a  kérelmező  a  saját  nevében 
indította.  Következésképpen  a  felek  azokban  a  választottbírósági  eljárásokban  és  a  jelen 
ügyben mások voltak, és az ügy nem tekinthető „lényegileg azonos”-nak a jelen üggyel az 
Egyezmény 35. cikke 2. bekezdésének értelmében. A Bíróság ezért  úgy ítélte,  hogy nincs 
akadálya a jelen ügy érdemi vizsgálatának. 
A 6.  cikk  sérelmének  vizsgálata  keretében  a  Bíróság  a  2000.  adóévre  vonatkozó  eljárást 
illetően megállapította a 6. cikk 1. bekezdésének és 3. bekezdése (b) pontjának sérelmét, mert 
a kérelmezőnek első fokon nem adtak elegendő időt az iratok tanulmányozására (43.000 oldal 
tanulmányozására 4 napot kaptak); és az első fokú eljárás befejezése (az ítélet 2004. május 
28-án vált elérhetővé) és a fellebbezési eljárás kezdete (2004. június 18) között eltelt rövid idő 
(21  nap),  korlátozta  a  kérelmező  képességét  érvei  kifejtésében  és  általánosságban  a 
fellebbezési tárgyalásra való felkészülésben (a törvény határidő 9 napos megrövidítése miatt). 
A  Bíróság  azonban  találta  úgy,  hogy  a  kérelmező  ellen  indított  eljárás  önkényes  vagy 
tisztességtelen  lett  volna,  vagy  a  tárgyalások  során  a  bíróság  a  kérelmező  ügyvédjével 
szemben önkényes vagy tisztességtelen magatartási korlátokat állított volna, vagy a Moszkvai 
Városi Bíróság a bizonyítékok tanulmányozása nélkül hozott volna ítéletet, vagy a kérelmező 
megsemmisítés iránti fellebbezéshez való jogát  tisztességtelenül korlátozták volna.
Az  Első  kiegészítő  jegyzőkönyv  1.  cikke  sérelmének  vizsgálata  keretében  a  Bíróság  - 
megjegyezve,  hogy  a  kérelmező  elleni  adókivetési  eljárás  büntetőjogi  jellegű  volt  - 
emlékeztetett arra, hogy kizárólag törvény állapíthat meg bűncselekményt és büntetést, és e 
törvények hozzáférhetőnek és kiszámíthatónak kell lennie.  A 2005. július 14-én hozott döntés 
egy kivétel  beiktatásával  megváltoztatta  az elévülési  időre alkalmazandó szabályokat,  ami 
befolyásolta a 2000. évi adókivetési eljárás  kimenetelét. A kérelmező a 2000. évi adókivetési 
eljárásban történő  elítélése  az  Adótörvénykönyv  122.  cikke  alapján  szolgált  alapul  annak 
megállapítására,  hogy  ismételt  vétségért  felelős,  ami  megkétszerezte  a  2001.  adóévre 
vonatkozó eljárásban kiszabott  büntetést.  A Bíróság ezért  úgy találtra,  hogy a 2000-2001. 
adóévre  vonatkozó  büntetéskiszabása  és  számítása  tekintetében  az  Első  kiegészítő 
jegyzőkönyv 1. cikkét két okból is megsértették: a törvényi elévülési határidőre alkalmazandó 
szabályt  visszaható  hatállyal  változtatták  meg,  és  ebből  következően  a  2001.  adóévre 
vonatkozóan kétszeres bírságot szabtak ki.
A Bíróság megállapította, hogy a 2000-2003. adókivetés egyebekben törvényes volt, legitim 
célt  (az  adófizetés  biztosítását)  követett,  és  arányos  intézkedés  volt.  Nem volt  különösen 
magas és semmi sem sugallta azt, hogy a bírság vagy a kamat mértéke egyedi és aránytalan 
terhet hárított volna a kérelmezőre. A Bíróság ezért a 2000-2003 évi adókivetés többi része 
tekintetében nem állapította meg az Első kiegészítő Jegyzőkönyv 1. cikkének sérelmét. 
A Bíróság megjegyezte, hogy a 2000-2003. adóévből eredő adósság végrehajtása a együtt járt 
a kérelmező vagyonának lefoglalásával,  az összes tartozás 7%-ának megfelelő végrehajtási 
díjjal,  és  leányvállalat  kényszer-értékesítésével.  Ezek  az  intézkedések  beleavatkoztak  a 
kérelmező  Első  kiegészítő  jegyzőkönyv  1.  cikkében  biztosított  jogaiba.  A  különböző 
résztvevő hatóságok intézkedéseinek az eljárás során mindvégig  törvényi  alapja volt,  és a 
kérdéses  törvényi  szabályok  kellőképpen  pontosak  és  világosak  voltak  ahhoz,  hogy 
megfeleljenek az Egyezmény kívánalmainak.
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A Bíróság megjegyezte, hogy a kérelmező Oroszország egyik legnagyobb adófizetője volt, 
amelyet azzal gyanúsítottak és később bűnösnek is találtak abban, hogy 2000 és 2003 között 
adókikerülési rendszert alkalmazott. Világosnak tűnt, hogy a kérelmezőnek hazai számlákon 
nem volt pénzbeli fedezete az adótartozás azonnali megfizetésére, és a tartozás természetére 
és  nagyságrendjére  tekintettel  valószínűtlennek  tűnt  az,  hogy  egy  harmadik  személy 
kölcsönnel  vagy  valamely  biztosíték  felajánlásával  kisegítse.  Az   adókikerülés 
nagyságrendjéből, a 2000-2003 évre vonatkozó összegekből, abból a tényből, hogy azok az 
orosz  jog  szerint  csaknem  mindjárt  a  vonatkozó  végrehajtható  okirat  kiállítása  után 
fizetendők,  megkérdőjelezhető  volt,  hogy  vajon  a  kérelmező  akkor,  amikor  az  orosz 
hatóságok  eldöntötték  a  leányvállalat  részvényeinek  lefoglalását  és  elárverezését, 
fizetőképesnek  minősült-e  az  orosz  fizetésképtelenségi  törvény  alapján,  amely  általában 
elvárta,  hogy  a  fizetőképes  adós  fizesse  meg  tartozását  „a  teljesítés  esedékessé  válásától 
számított három hónapon belül.” 
A  kérelmező  ügyének  keresztje  lényegében  az  a  sebesség  volt,  amellyel  a  tartozás 
megfizetését megkövetelték tőle, valamint az a sebesség, ahogyan az árverést lebonyolították. 
A Bíróság úgy ítélte, hogy az orosz hatóságoknak kötelességük volt a végrehajtási eljárásban 
gondosan  és  kifejezetten  figyelembe  venni  minden  lényeges  körülményt,  de  ezt 
elmulasztották. Különösen, egyik döntésük sem említi vagy elemzi a végrehajtás lehetséges 
egyéb  módozatait.  Ennek  kiemelkedő  jelentősége  volt  akkor  az  érintett  érdekek  közti 
egyensúlyt kellett megteremteni, abból adódóan, hogy a kérelmező 2004. júliusában meglévő 
pénzmennyisége  eléggé  bizonyossá  tette,  hogy  elsőként  a  leányvállalat  elárverezésének 
választása  alkalmas arra, hogy halálos csapást mérjen a kérelmező azon képességére, hogy az 
adóeljárást túlélje és állva maradjon a piacon.
A  Bíróság  elfogadta,  hogy  a  végrehajtó  köteles  volt  betartani  az  alkalmazandó  orosz 
jogszabályokat,  amely  csak  korlátozott  lehetőséget  adhatott  a  végrehajtási  eljárásban. 
Mindazonáltal a végrehajtónak még így is döntő mértékű választási szabadsága volt annak 
kapcsán,  hogy  a  kérelmező  felszínen  maradjon.  A  Bíróság  nem  találta  úgy,  hogy  a 
leányvállalat  választása  teljesen  okszerűtlen  volt,  különösen  az  adótartozás,  valamint  a 
kérelmezővel szembeni esedékes és jövőbeni követelések teljes összege szempontjából. Úgy 
ítélte azonban, hogy mielőtt véglegesen eldöntötték annak a vagyontárgynak az értékesítését, 
ami  a  kérelmező  számára  az  egyetlen  remény  volt  a  túlélésre,  a  hatóságoknak  nagyon 
komolyan  mérlegelniük  kellett  volna  az  egyéb  lehetőségeket,  különösen  azért,  mert  a 
kérelmező belföldi vagyonát bírósági végzés alapján lefoglalták és bármikor elérhető volt, és 
a kérelmező láthatólag nem akadályozta sem akkor sem korábban azok értékesítését. 
A Bíróság megjegyezte továbbá, hogy a 7%-os fix végrehajtási díj egy rögzített mérték volt, 
amelyet a hatóságok láthatólag nem akartak csökkenteni, és azelőtt kellett megfizetni, mielőtt 
a  kérelmező  megkezdhette  volna  a  főtartozás  visszafizetését.   Az  eset  körülményeire 
tekintettel  a  fizetendő összeg teljességgel  aránytalan  volt  a végrehajtási  költségek várható 
vagy  tényleges  összegével.  Merev  alkalmazása  miatt  ez  is  igen  komolyan  hozzájárult  a 
kérelmező  bukásához.  A hatóságok  ugyancsak  engesztelhetetlenül  rugalmatlanok  voltak  a 
végrehajtási  eljárás  üteme  tekintetében,  gyorsan  cselekedve  és  állandóan  visszautasítva  a 
kérelmező  határidő-hosszabbítási  kérelmeit.  A  rugalmasság  efféle  hiányának  kedvezőtlen 
hatása volt a kérelmező elleni végrehajtási eljárás egészére. 
A végrehajtási eljárás üteméből, a teljes végrehajtási díj megfizetésének kötelezettségéből és a 
hatóságok  saját  intézkedéseik  következményei  megfelelő  figyelembevételét  illető 
mulasztásából  adódóan   a  Bíróság  úgy  találta,  hogy  az  orosz  hatóságok  elmulasztottak 
megfelelő  egyensúlyt  teremteni  az általuk követett  legitim cél  és az alkalmazott  eszközök 
között, ez által megsértve az Első kiegészítő jegyzőkönyv 1. cikkét.
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Az Egyezmény 14. cikke megsértésének vizsgálata keretében Bíróság megismételte, hogy az 
ügy  iratai  között  semmi  nem  utalt  arra,  hogy  a  kérelmező  2000-2003  közötti  adózási 
megoldásáról,  a  maga  egészében  véve,  ideértve  a  megtévesztő  módon  bejegyzett 
kereskedőcégek felhasználását, tudott volna az adóhatóság vagy a nemzeti bíróság, vagy hogy 
azt  korábban  jogszerűnek  minősítették  volna.  Nem lehet  azt  mondani,  hogy a  hatóságok 
tétlenül  tűrték,  vagy tettleg  jóváhagyták  volna  azt.  A kérelmező  nem tudta  bebizonyítani, 
hogy  más  orosz  adófizetők  ugyanilyen  vagy  hasonló  adózási  megoldást  használtak  vagy 
folytattak  volna,  és  őt  kiszemelték.  Úgy találtatott,  hogy egy jelentősen  összetett  adózási 
megoldást  használt,  amely  egyebek  mellett  magában  foglalta  hazai  adóparadicsomokban 
megtévesztő  módon  bejegyzett  kereskedőcégek  használatát.  Ez  nem  egyszerűen  a  hazai 
adóparadicsomok  használata,  ami  törvényes  lehet.  A Bíróság  ezért  arra  a  következtetésre 
jutott,  hogy  az  Egyezmény  14.  cikkét  az  Első  kiegészítő  jegyzőkönyv  1.  cikke 
vonatkozásában nem sértették meg.
Az Egyezmény 18.  cikke  megsértésének vizsgálata  keretében Bíróság úgy találta,  hogy a 
kérelmező tartozása az ellene  folyó végrehajtási eljárásban az orosz Kormányzatnak a cég 
adóelkerülése elleni  legitim cselekményeiből eredt.  Megjegyezve, egyebek mellett, hogy a 
kérelmező állítása szerint  a végrehajtásnak politikai indítéka volt, a Bíróság elfogadta, hogy 
az ügy nagy közérdeklődésre tart számot. A megállapított jogsértéseken kívül azonban semmi 
sem  utalt  további  kérdésekre  vagy  hiányosságokra  a  kérelmező  elleni  eljárásokban,  ami 
felhatalmazná a Bíróságot arra a következtetésre, hogy Oroszország visszaélt volna ezekkel az 
eljárásokkal annak érdekében, hogy tönkretegye a kérelmezőt és ellenőrzése alá vonja annak 
vagyonát.  A Bíróság ezért  úgy találta,  hogy az Egyezmény  18.  cikkét  az Első  kiegészítő 
jegyzőkönyv 1. cikke vonatkozásában nem sértették meg.

9. Husenatu Bah Egyesült Királyság elleni ügye (56328/07 sz. ügy)29

A kérelmező Londonban élő Sierra Leone-i állampolgár,. aki - miután 2000-ben az Egyesült 
Királyságba érkezvén többször folyamodott sikertelenül menedékért - 2005-ben határozatlan 
időre szóló tartózkodási engedélyt kapott. Az 1994-ben született fia 2007-ben költözött hozzá 
Londonba; a fiú azzal  a feltétellel  utazhatott  be és maradhatott  az Egyesült  Királyságban, 
hogy nem folyamodik közösségi támogatásért.
Röviddel azután,  hogy fia megérkezett,  a kérelmezőt  felszólították,  hogy hagyja el   bérelt 
szobáját,  mert  a  bérbeadó  nem akarta  a  fiát  is  elszállásolni.  A  kérelmező  kérte  London 
Southwark  kerületének  önkormányzatát,  hogy  soron  kívül  biztosítson  számára  szociális 
lakást. Azon személyeket, akik önhibájukon kívül váltak hajléktalanná és  kiskorú gyermekük 
van, a helyi  hatóságok rendszerint  előnyben részesítik  a szociális  lakások kiutalása során. 
Mivel azonban a kérelmező fia azzal a feltétellel maradhatott az Egyesült Királyságban, hogy 
nem  folyamodik  közösségi  támogatásért,  őt  nem  vehették  figyelembe  annak  mérlegelése 
során, hogy a kérelmezőnek van-e elsőbbségi igénye a lakhatási támogatásra.
A  helyi  hatóság  segített  a  kérelmezőnek  magánszállást  találni  a  kerületen  kívül,  és  a 
kérelmező a fiával egy napig sem maradt fedél nélkül. A kérelmezőnek azonban magasabb 
lakbért kellett fizetnie, mint egy tanácsi lakásért és a fiának napi 4 órát kellett ingáznia az 
iskolája és az otthona között. Nagyjából 17 hónappal később a kérelmezőnek felkínáltak egy 
egyszobás önkormányzati lakást a kerületen belül, amit ő el is fogadott.
A kérelmező - a 14. cikkre a 8. cikk tekintetében hivatkozva - sérelmezte, hogy hátrányos 
megkülönböztetés érte akkor, amikor szociális lakásigényét nem részesítették előnyben.

29 Az ítélet 2011. december 27-én vált véglegessé.
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A Bíróság emlékeztetett arra, hogy az Egyezmény 8. cikke nem biztosítja a szociális lakáshoz 
való jogot, azonban, amennyiben egy állam úgy dönt, hogy hozzáférhetővé tesz ilyen juttatást, 
azt olyan módon kell tennie, ami nem valósít meg indokolatlan hátrányos megkülönböztetést.
A  kérelmező  fia  azzal  a  kifejezett  feltétellel  léphetett  be  és  maradhatott  az  Egyesült 
Királyságban,  hogy  nem  folyamodik  közösségi  támogatásért.  Ezért  feltételhez  kötött 
bevándorlói  jogállása,  és  nem  Sierra  Leone-i  állampolgársága  miatt  tagadták  meg 
édesanyjától az elsőbbséget a lakhatási szabályok alapján. 
A  szociális  lakások  szűkössége  miatt  a  nemzeti  hatóságok  legitim  módon  állítottak  fel 
követelményeket  az elosztásuk tekintetében,  ha ezek a követelmények nem önkényesek és 
nem  diszkriminatívak.  A  vonatkozó  szabályozás  egyértelműen  meghatározta,  hogy  mely 
embercsoportok jogosultak a szociális lakásra ideértve azokat, akiket előnyben kell részesíteni 
az elbírálás során. Így az állandó tartózkodásra jogosultak, a menekültek és akiknek feltétel 
nélküli tartózkodást engedélyeztek, jogosultak voltak a lakásra és a lakhatási támogatásra, míg 
azok,  akiknek tartózkodási  joguk feltételhez  kötött  volt,  nem.  Nem volt  semmi  önkényes 
abban, hogy a kérelmezőtől megtagadták az elsőbbséget. Minthogy a kérelmező fiát ottani 
tartózkodásához  fűzött  valamennyi  feltétel  ismeretében  vitte  az  Egyesült  Királyságba, 
ténylegesen  elfogadta  a  feltételt,  következésképpen  beleegyezett  abba,  hogy  nem  fordul 
közösségi  alapokhoz  a  fia  támogatása  érdekében.  Anélkül,  hogy alábecsülte  volna  azt  az 
aggodalmat,  amit  bizonyára  elszenvedett  annak  következtében,  hogy  hajléktalanság 
fenyegette,  a  Bíróság   észlelte,  hogy  valójában  soha  sem  vált  hajléktalanná.  A  lakást, 
amelyhez  jutott,  a  helyi  hatóságok támogatásával  biztosította.  Továbbá,  még  az  előnyben 
részesítettek  számára  is  -  minden  valószínűség  szerint  -  megközelítőleg  vele  egy  időben 
ajánlhattak fel szociális bérlakást.
A Bíróság arra  a  következtetésre  jutott,  hogy a brit  hatóságok ésszerűen és  tárgyilagosan 
igazolták  a  kérelmező  elsőbbségi  igényének  elutasítását  a  szociális  lakhatási  támogatás 
biztosítása során, ezért az Egyezményt 14. cikkét az Egyezmény 8. cikke tekintetében nem 
sértették meg.

A Legfelsőbb Bíróság emberi jogi vonatkozású határozatai
Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat.

Kiadja: A Kúria Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Jogi Iroda
Felelős szerkesztő: Dr. Pomeisl András József 
Szerkesztőbizottság: Dr. Kovács András, Dr. Molnár Gábor, Dr. Osztovits András
Figyelem!  A  jelen  hírlevélben  közölt  anyagok  nem  tekinthetők  a  Kúria  hivatalos  állásfoglalásának, 
hivatalos  fordításnak illetve  hivatalos  közlésnek,  csupán a  tájékoztatást  és  figyelemfelkeltést  célozzák,  
ezért azokra jogokat alapítani nem lehet.
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