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Európai uniós jogi közlemények

Közzétett előzetes döntéshozatal iránti kérelmek

Büntető ügyszak

Az adott időszakban nem tettek közzé ilyen tárgyú kérelmet.

Gazdasági ügyszak

1.  A  Handelsgericht  Wien  (Ausztria)  által  2012.  április  12-én  benyújtott  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-174/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: német 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. Összeegyeztethető-e az 1976. december 13-i 77/91/EGK tanácsi rendelet hatályos változatának 12.,  
15., 16.,  19. és 42. cikkével az a tagállami szabályozás, amely valamely részvénytársaságnak mint  
kibocsátónak a részvények megszerzőjével szemben a tőkepiaci jog szerinti tájékoztatási kötelezettség 
megsértése miatt fennálló felelősségét az alábbi rendelkezések szerint határozza meg 

— a 2008. március 11-i 2008/11/EK irányelvvel módosított, 2003. november 4-i 2003/71/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 6. és 25. cikke;

— a 2004. december 15-i 2004/109/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 7., 17. és 28. cikke; 

— a 2003. január 28-i 2003/6/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 14. cikke? 

2. Úgy kell-e értelmezni az 1976. december 13-i 77/91/EGK tanácsi irányelv hatályos változatának 
12.,  15.,  16.  cikkét  és  különösen  18.,  19.  és  42.  cikkét,  hogy  azzal  ellentétes  az  a  tagállami 
szabályozás,  amelynek  értelmében  a  részvénytársaságnak  az  1.  pontban  hivatkozott  felelősség 
keretében  vissza  kell  térítenie  a  megszerzőnek  a  vételárat  és  vissza  kell  vennie  a  megszerzett 
részvényeket? 

3. Úgy kell-e értelmezni az 1976. december 13-i 77/91/EGK tanácsi irányelv hatályos változatának 
12., 15., 16., 18., 19. és 42. cikkét, hogy a részvénytársaság 1. pontban hivatkozott felelőssége 

— kiterjed a részvénytársaság kötött vagyonára (a hivatkozott irányelv 15. cikke (1) bekezdésének a)  
pontja szerinti jegyzett tőke és tartalékok), illetve 

— akkor is fennáll, ha a részvénytársaság fizetésképtelenségét eredményezi? 

4. Úgy kell-e értelmezni a 2009. szeptember 16-i 2009/ 101/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv  
12.  és 13.  cikke szerinti  rendelkezéseket,  hogy azzal  ellentétes  az a tagállami  szabályozás,  amely 
visszaható hatállyal semmisnek tekinti a részesedés megszerzését, így a részvényvásárlási szerződés 
megsemmisítése ex nunc hatályú (lásd a Bíróság C-215/08. sz. E. Friz GmbH ügyben 2010. április 15-
én hozott ítéletét [EBHT 2010., I-02947. o.])? 

5. Úgy kell-e értelmezni az 1976. december 13-i 77/91/EGK tanácsi irányelv hatályos változatának 
12., 15., 16., 18., 19. és 42. cikkét, továbbá a 2009. szeptember 16-i 2009/101/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelv 12. és 13. cikkét, hogy a felelősség azon részvényértékre — így a tőzsdén jegyzett 
részvénytársaság esetében a részvények tőzsdei árfolyamára — korlátozódik, amellyel a részvények az 
igényérvényesítés  időpontjában  rendelkeznek,  így  a  részvényes  bizonyos  körülmények  között 
kevesebbet kap vissza, mint a részvényeiért eredetileg fizetett ár? 
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2.  A Hof van Cassatie van België (Belgium) által 2012. április 20-án benyújtott előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-184/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: holland 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
Arra  is  figyelemmel,  hogy a  kereskedelmi  ügynöki  szerződésről  szóló,  1995.  április  13-i  törvény 
szóban forgó 18., 20. és 21. cikke a belga jog szerint a Római Egyezmény 7. cikkének (2) bekezdése 
értelmében  vett  különös,  kötelező  rendelkezéseknek  minősül,  adott  esetben  a  tagállamok  önálló 
vállalkozóként  működő  kereskedelmi  ügynökökre  vonatkozó  jogszabályainak  összehangolásáról 
szóló,  1986.  december  18-i  86/653  tanácsi  irányelvvel  összefüggésben  úgy  kell-e  értelmezni  az 
említett  egyezmény 3.  cikkét  és  7.  cikkének (2)  bekezdését,  hogy azok lehetővé  teszik  az  eljáró 
bíróság  országának  joga  szerinti,  az  említett  irányelv  által  előírt  minimális  védelemnél  átfogóbb 
védelmet  kínáló,  különös,  kötelező  rendelkezéseknek a  kereskedelmi  ügynöki  szerződésre  történő 
alkalmazását, akkor is, ha kiderül, hogy a szerződésre egy másik uniós tagállam joga alkalmazandó, 
amelybe szintén átültették az említett irányelv minimális védelmét? 

3. A Tribunal Judicial de Braga (Portugália) által 2012. április 23-án benyújtott előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-186/12. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: portugál
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés
Ellentétes-e a közösségi joggal,  konkrétan az EUMSZ 49. cikkel — e rendelkezésnek a[z Európai  
Unió] Bíróság[a] általi értelmezése alapján — a más tagállamban letelepedett társaságoknak a CSC [a 
gazdasági társaságokról szóló portugál törvény] 481. cikke (2) bekezdésében szereplő szabályrendszer 
alapján a CSC 501. cikkében említett szabályrendszer alkalmazása alóli kizárása ?

4. Az Audiencia Provincial de Oviedo (Spanyolország) által 2012. május 14-én benyújtott 
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-226/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: spanyol 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
Úgy kell-e értelmezni a 93/13 irányelv 3. cikkének (1) bekezdésében rögzített egyenlőtlenség fogalmát 
egy olyan szerződéses feltétel kapcsán, amely a fogyasztóra hárítja egy olyan összeg megfizetését, 
amely  jogszabály  alapján  egyébként  a  vállalkozót  terhelné,  hogy az  bekövetkezik  pusztán  annak 
tényénél fogva, hogy egy olyan összeg megfizetésére vonatkozó kötelezettség hárul a fogyasztóra,  
amely jogszabály alapján a vállalkozót terheli,  illetve arra a tényre figyelemmel, hogy az irányelv  
előírja, hogy az egyenlőtlenségnek jelentősnek kell lennie, szükséges-e, hogy a fogyasztót emellett a 
teljes ügylet értékéhez mérten jelentős gazdasági hátrány is érje? 

5.  A Tribunal de commerce de Bruxelles (Belgium) által 2012. május 22-én benyújtott 
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-251/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: francia 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. Hogyan kell értelmezni a 2000. május 29-i 1346/2000/EK tanácsi rendelet 24. cikkében az „egy 
kötelezettséget olyan adós javára teljesítettek” kifejezést? 

2.  E kifejezést  úgy kell-e értelmezni,  hogy az kiterjed a fizetésképtelenségi  eljárás alatt  álló adós  
hitelezőjének  teljesített  kifizetésre  is,  amennyiben  a  fizetési  kötelezettséget  a  fizetésképtelenségi  
eljárás alatt álló adós számlájára és ez utóbbi érdekében teljesítő  fél ezt úgy tette, hogy nem tudott 
arról, hogy egy másik tagállamban fizetésképtelenségi eljárás indult az adóssal szemben? 
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Munkaügyi ügyszak

1. A Krajský soud v Praze (Cseh Köztársaság) által 2012. április 3-án benyújtott előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-166/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: cseh 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1.  Hogyan  kell  értelmezni  a  723/2004/EK,  Euratom  tanácsi  rendelettel  módosított,  az  Európai  
Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzatáról, valamint egyéb alkalmazottainak alkalmazási 
feltételeiről szóló, 1968. február 29-i 259/68/EGK, Euratom, ESZAK tanácsi rendelet (a továbbiakban: 
személyzeti  szabályzat)  VIII.  melléklete  11.  cikkének  (2)  bekezdése  szerinti  „nyugdíjjogosultság 
tőkeértéke” fogalmát? Ez a fogalom egyaránt magában foglalja- e a nyugdíjjogosultságnak a 723/2004 
rendelet  hatálybalépését  megelőzően  a  személyzeti  szabályzat  VIII.  melléklete  11.  cikkének  (2) 
bekezdése szerinti biztosításmatematikai egyenérték és átalánydíjas visszavásárlási érték formájában 
meghatározott szintjét, vagy e fogalmak közül csak az egyikkel azonosítható, amennyiben pedig nem, 
akkor mennyiben különbözik e fogalmaktól?

2.  A személyzeti  szabályzat  VIII.  mellékletének a Lisszaboni Szerződéssel  módosított,  az Európai 
Unióról szóló szerződés 4. cikkének (3) bekezdésével összefüggésben értelmezett  11. cikkének (2) 
bekezdése  kizárja-e  a  nyugdíjjogosultságra  vonatkozó,  a  nyugdíjbiztosításról  szóló  155/1995.  sz. 
törvény 105a. §-ának (1) bekezdése, valamint az Európai Közösségek nyugdíjrendszere tekintetében a  
nyugdíjjogosultságok  kölcsönös  átvitelének  részletes  szabályairól  szóló  587/2006.  sz. 
kormányrendelet  szerinti  számítási  módszer  alkalmazását?  Ezzel  összefüggésben van-e jelentősége 
annak, hogy az uniós nyugdíjrendszerbe való átvitelre felajánlott nyugdíjjogosultság meghatározása 
során e számítási módszer adott esetben azzal az eredménnyel jár, hogy a szint nem éri el a tisztviselő 
által a nemzeti nyugdíjrendszerbe fizetett járulék összegének még a felét sem? 

3. Úgy kell-e értelmezni a Bíróság C-293/03. sz., Gregorio My kontra Office national des pensions  
(ONP)  ügyben  hozott  ítéletét,  hogy az  uniós  nyugdíjrendszerbe  átvinni  kívánt  nyugdíjjogosultság 
értékének  a  biztosítás  időtartamától  függő,  biztosításmatematikai  módszer  segítségével  történő 
számítása céljából a személyes megállapítási alapnak tartalmaznia kell azt az időszakot is, amikor a 
nyugdíjjogosultság átvitele iránti kérelem benyújtásának időpontját megelőzően az uniós tisztviselő 
már részt vett az uniós nyugdíjrendszerben? 

2. A Juzgado de lo Social número 1 de Córdoba (Spanyolország) által 2012. április 17-én 
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-178/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: spanyol 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. Megfelel-e az egyenlőség közösségi elvének (vagyis a Bíróság által kialakított értelmezésének), ha 
egy közigazgatási  szerv  (a  jelen  esetben  az  IMDECO)  az  alkalmazottait  megillető szolgálati  idő 
alapján járó juttatás kiszámítása során kizárólag a közöttük fennálló jogviszony közszolgálati, illetve 
munkaviszony jellegét veszi figyelembe, és az első  csoport (köztisztviselők) tekintetében a  hatályos 
állami közszolgálati törvény alkalmazásával a közigazgatás bármely ágában — vagyis mind az adott  
közigazgatási  szervnél  (jelen  esetben  IMDECO),  mind  bármely  más  közigazgatási  szervnél  — 
ténylegesen  és  korábban  megszerzett  valamennyi  szolgálati  időt  különbségtétel  nélkül  figyelembe 
vesz, ugyanakkor a második csoport (munkavállalók) tekintetében a hatályos munka törvénykönyve és  
az azt értelmező ítélkezési gyakorlat alkalmazásával csak az adott közigazgatási szervnél — IMDECO 
— ténylegesen és korábban megszerzett szolgálati időt veszi figyelembe, és azt is csak akkor, ha az e 
tényleges munkavégzés alapjául szolgáló szerződés-láncolat nem szakadt meg oly módon, amelyre 
tekintettel  megállapítható  lenne  a  munkaviszony  alapvető  egységének  megszakadása,  figyelemmel 
arra, hogy az utóbbi esetben az e megszakítást közvetlenül megelőzően megszerzett szolgálati idő nem 
vehető figyelembe? 

2. Amennyiben az előző kérdésre adandó válasz nemleges (vagyis ha a Bíróság úgy ítéli meg, hogy az 
érintett  közigazgatási  szerv  —  jelen  esetben  az  IMDECO  —  által  követett  eljárás  ellentétes  az 
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egyenlőség  közösségi  elvével),  az  egyenlőség  elvének  újbóli  érvényesítéséhez  a  jelen  ügyben  a 
munkavállalókra is az állami közszolgálati törvényt kell alkalmazni? 

3. A Juzgado de lo Social n o 1 de Benidorm (Spanyolország) által 2012. április 26-án 
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-194/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: spanyol 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. Ellentétes-e a munkaidő-szervezés egyes szempontjairól szóló, 2003. november 4-i 2003/88 európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 7. cikkének (1) bekezdésével a nemzeti szabályozás olyan értelmezése,  
amely nem teszi lehetővé a rendes szabadság időszakának megszakítását és teljes tartamának — vagy 
fennmaradó  részének  —  egy  későbbi  időpontban  történő  igénybevételét  abban  az  esetben,  ha  a 
munkavállaló  betegszabadság  igénybevételét  indokoló  átmeneti  munkaképtelensége  a  rendes 
szabadság  időtartama  előtt  következik  be,  és  termelési  vagy szervezési  okok akadályozzák annak 
későbbi időszakban történő igénybevételét? 

2. Ellentétes-e a munkaidő-szervezés egyes szempontjairól szóló, 2003. november 4-i 2003/88 európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 7. cikkének (1) bekezdésével a nemzeti szabályozás olyan értelmezése,  
amely lehetővé  teszi,  hogy a  munkáltató  a  szabadság  igénybevételének időszakát  egyoldalúan  az 
átmeneti munkaképtelenség időszakával egybeeső módon határozza meg, amennyiben a munkavállaló 
előzetesen  nem jelzi  egy  másik  időszak  igénybevételére  vonatkozó  igényét,  és  a  munkavállalók 
érdekképviseletét ellátó képviselők és a munkáltató közötti megállapodás azt lehetővé teszi? 

3. Ellentétes-e a munkaidő-szervezés egyes szempontjairól szóló, 2003. november 4-i 2003/88 európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 7. cikkének (1) bekezdésével a nemzeti szabályozás olyan értelmezése,  
amely  lehetővé  teszi  az  átmeneti  munkaképtelenség  miatt  igénybe  nem  vett  szabadság  pénzbeli 
megváltását  — amennyiben termelési  vagy szervezési  okok miatt  nem lehetséges annak tényleges 
igénybe vétele — annak ellenére, hogy nem kerül sor a munkaszerződés megszüntetésére? 

4.  Tribunale  di  La  Spezia  (Olaszország)  által  2012.  május  14-én  benyújtott  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-233/12. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: olasz
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések
1. Úgy kell-e értelmezni az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSZ) 20., 
45., 48. és 145–147. cikkét, valamint az Európai Unió Alapjogi Chartájának (a továbbiakban: Alapjogi 
Charta)  15.  cikkét,  hogy  azzal  ellentétes  az  olyan  nemzeti  szabályozás  vagy  olyan  nemzeti 
közigazgatási gyakorlat, amely nem teszi lehetővé valamely tagállam munkavállalója számára, hogy 
az  Európai  Unió  másik  tagállamának  területén  —  ahol  dolgozik  és  biztosított  —  elhelyezkedő, 
nemzetközi jogalanyisággal rendelkező szervezet nyugdíjrendszerébe vigye át a saját államának — 
ahol előzőleg biztosított volt — társadalombiztosítási rendszerében elkönyvelt nyugdíjjárulékát?

2. A fentiekből is következően biztosítani kell-e a járulékok átvitelének jogát egyrészt a munkavállaló  
állampolgársága szerinti tagállam vagy a munkavállaló társadalombiztosítási intézete, másrészt pedig 
a nemzetközi jogalanyisággal rendelkező szervezet közötti külön megállapodás hiányában is?

5.  A Tribunal  do Trabalho do Porto  (Portugália)  által  2012.  május 29-én benyújtott 
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-264/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: portugál 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. Úgy kell-e értelmezni az egyenlő bánásmód elvét, amelyből a hátrányos megkülönböztetés tilalma 
következik, hogy az alkalmazandó a közszférában dolgozókra? 

2.  Szabadság  és  karácsony  idejére  járó  rendkívüli  juttatások  címén  korábban  járó  díjazások 
kifizetésének  állam  általi,  a  hivatkozott  2012.  évi  költségvetésről  szóló  törvénnyel  előírt 
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felfüggesztése,  amelyet  kizárólag  az  állami  szektorban  és  az  állami  vállalatoknál  munkát  végző 
munkavállalók vonatkozásában alkalmaznak, ellentétes-e a mindenfajta hátrányos megkülönböztetés 
tilalmával,  amely  tilalom  következésképpen  kiterjed  a  munkaviszony  közjogi  jellegén  alapuló 
hátrányos megkülönböztetésre?

3. Úgy kell-e értelmezni az Európai Unió Alapjogi Chartája 31. cikkének (1) bekezdésében foglalt, a  
méltóságot  tiszteletben  tartó  munkafeltételekhez  való  jogot,  hogy  abból  az  illetmények 
csökkentésének  tilalma  következik,  amennyiben  a  munkavállaló  nem  járul  ahhoz  hozzá  és  nem 
módosítják a szerződést? 

4. Úgy kell-e értelmezni az Európai Unió Alapjogi Chartája 31. cikkének (1) bekezdésében foglalt, a  
méltóságot  tiszteletben  tartó  munkafeltételekhez  való  jogot,  hogy  az  magában  foglalja  az  olyan  
díjazáshoz való jogot, amely a munkavállalóknak és családjuknak megfelelő életszínvonalat biztosít? 

5. Amennyiben a szabadság és karácsony idejére járó rendkívüli juttatás kifizetésének felfüggesztése 
nem az egyedüli lehetséges, szükséges és alapvető eszköz a közpénzügyek helyreállításához az ország 
súlyos pénzügyi-gazdasági válsághelyzetében, e felfüggesztés ellentétes-e az Európai Unió Alapjogi  
Chartája  31.  cikkének  (1)  bekezdésében  foglalt  joggal,  tekintettel  arra,  hogy  veszélyezteti  az 
életszínvonalat, valamint a munkavállalók és családjuk által vállalt pénzügyi kötelezettségeket, akik 
nem számoltak az éves jövedelmüknek a két rendkívüli juttatást érintő csökkentésével? 

6.  A portugál  állam  által  így  végrehajtott  illetmény–csökkentés,  vagyis  a  két  rendkívüli  juttatás 
kifizetésének  felfüggesztése,  ellentétes-e  a  méltóságot  tiszteletben  tartó  munkafeltételekhez  való 
joggal annyiban, amennyiben azt  nem jelezték előre,  és az nem volt  előrelátható a munkavállalók 
számára? 

7. A hivatkozott,  2012. évi költségvetésről szóló törvény ellentétes-e kollektív tárgyalásokhoz való 
joggal, amennyiben úgy rendelkezik, hogy a szabadság és karácsony idejére járó említett rendkívüli  
juttatás  kifizetésének  felfüggesztésére  vonatkozó  szabályozást  a  kollektív  szerződések  nem 
helyezhetik hatályon kívül, és nem írhatják felül?

Polgári ügyszak

1.  A  Bundesgerichtshof  (Németország)  által  2012.  május  3-án  benyújtott  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-209/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: német 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
Úgy  kell-e  értelmezni  az  1990.  november  8-i  90/619/EGK  második  tanácsi  irányelv  (második 
életbiztosítási irányelv) 15. cikke (1) bekezdésének első mondatát az 1992. november 10-i 92/96/EGK 
irányelv (harmadik életbiztosítási  irányelv) 31.  cikkének (1) bekezdésére  figyelemmel,  hogy azzal 
ellentétes az olyan szabályozás — mint amilyen az 1994. július 21-i Drittes Gesetz zur Durchführung 
versicherungsrechtlicher  Richtlinien  des  Rates  der  Europäischen  Gemeinschaften  (az  Európai 
Közösségek  Tanácsa  biztosítási  jogi  irányelveinek  végrehajtásáról  szóló  harmadik  német  törvény,  
Drittes Durchführungsgesetz/EWG zum VAG [a VAG-hoz kapcsolódó harmadik EGK végrehajtási  
törvény])  által  módosított  VVG 5a.  §-a  (2)  bekezdésének negyedik  mondata  —,  amely szerint  a 
türelmi időszak legkésőbb az első biztosítási díj megfizetését követő egy év elteltével akkor is lejár, ha 
a biztosítottat nem tájékoztatták a türelmi időszakról? 

2.  A Bundespatentgericht  (Németország)  által  2012.  május  3-án  benyújtott  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-210/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: német 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. Úgy kell-e értelmezni a növényvédő szerek kiegészítő oltalmi tanúsítványának bevezetéséről szóló, 
1996.  július 23-i 1610/96/EK európai  parlamenti  és tanácsi  rendelet  3.  cikke (1) bekezdésének b) 
pontját,  hogy az  nem zárja  ki,  hogy valamely növényvédő  szerre  kiegészítő  oltalmi  tanúsítványt 

7



adjanak, amennyiben a 91/414/EGK irányelv 8. cikkének (4) bekezdése alapján érvényes engedély 
kiadására került sor? 

2. Az első kérdésre adandó igenlő válasz esetén: 

Megkívánja-e  az  1610/96/EK rendelet  3.  cikke  (1)  bekezdésének  b)  pontja,  hogy az  engedély  a 
tanúsítvány iránti bejelentés napján még hatályban legyen? 

3. Az első kérdésre adandó nemleges válasz esetén: 

Úgy kell-e értelmezni az 1610/96/EK rendelet 7. cikkének (1) bekezdését, hogy a bejelentés már az ott  
megjelölt határidő kezdete előtt is benyújtható? 

3. A Supremo Tribunal de Justiça (Portugália) által 2012. május 7-én benyújtott előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-213/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: portugál 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés 
Úgy  kell-e  értelmezni  a  második  irányelvnek  a  harmadik  irányelv  1.  cikkével  összefüggésben 
értelmezett 1. cikkének (1) bekezdését és 3. cikkét, hogy azzal ellentétes az a nemzeti szabályozás,  
amely kizárja a gépjárművezető  családtagjainak kártérítéshez való jogát a gépjárművezető  halálából 
eredő nem vagyoni károkért, ha a baleset kizárólag a gépjárművezetőnek róható fel? 

4. A Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Egyesült Királyság) által 2012. 
május 16-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-252/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: angol 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. Amennyiben egy kereskedő különböző közösségi védjegyekkel rendelkezik 

i. egy ábrás megjelölés tekintetében; 

ii. egy szómegjelölés tekintetében; 

és a kettőt együttesen használja, az ilyen használat eredményezheti-e az ábrás védjegy használatát a 
207/2009  rendelet  15.  és  51.  cikke  értelmében?  Amennyiben  igen,  az  ábrás  védjegy használatát 
hogyan kell értékelni? 

2. A válasz szempontjából különbséget jelent-e az, ha: 

i. a szóvédjegy az ábrán kerül elhelyezésre? 

ii. a kereskedő közösségi védjegyként lajstromoztatta az ábrából és szóvédjegyből álló védjegyet? 

3.  Az  1.  és  2.  kérdésre  adott  válasz  függ-e attól,  hogy az ábrás  elemet  és  a  szavakat  az  átlagos  
fogyasztó úgy érzékeli i. mint különböző megjelöléseket; vagy ii. mint amelyek mindegyikének önálló 
megkülönböztető szerepe van? Ha igen, milyen módon? 

4. Amennyiben egy közösségi védjegyet színes védjegyként nem lajstromoztak, ugyanakkor a jogosult 
azt  széles körben egy adott  színben vagy színkombinációban használta,  így azt  a vásárlóközönség  
jelentős része (a Közösség egy részében, de nem egészében) ezzel a színnel vagy színkombinációval  
társítja,  az  a  szín  vagy  színek,  amelyben  vagy  amelyekben  az  alperes  használja  a  kifogásolt  
megjelölést,  relevánsak-e  a  207/2009  rendelet  i.  9.  cikke  (1)  bekezdésének  b)  pontja  szerinti  
összetéveszthetőség vagy ii. 9. cikke (1) bekezdésének c) pontja szerinti tisztességtelen kihasználás  
átfogó értékelése szempontjából? Ha igen, milyen módon? 

5. Amennyiben igen, az átfogó értékelés részeként releváns-e, hogy a vásárlóközönség jelentős része 
magát  az  alperest  is  társítja  azzal  a  színnel  vagy színkombinációval,  amelyben  vagy amelyekben 
használja a kifogásolt megjelölést?
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Közigazgatási ügyszak

1. A Finanzgericht Hamburg (Németország) által 2012. április 3-án benyújtott előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-164/12. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: német
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések
1. Összeegyeztethető-e az EK 43. cikkel (illetve az EUMSZ 49. cikkel) az, ha a nemzeti rendelkezés a 
személyegyesítő  társaság tagját  illető  társasági  részesedések tőkeegyesítő  társaságnak való átadása  
esetében előírja,  hogy az átadott  eszközt  kötelezően részértéken kell  értékelni  (és ezáltal  az átadó  
számára a rejtett tartalékok feltárása révén az átruházás során nyereség keletkezik), amennyiben a nem 
pénzbeli  hozzájárulás  időpontjában  a  Németországi  Szövetségi  Köztársaság  nem  rendelkezik 
adóztatási joghatósággal az átadónak az átadásért biztosított új társasági részesedések átruházásából  
származó nyereség tekintetében?

2. Az első kérdésre adandó nemleges válasz esetén: összeegyeztethető-e az EK 43. cikkel (illetve az  
EUMSZ 49. cikkel) a nemzeti szabályozás, ha az átadó számára biztosítja azt a jogot, hogy a rejtett  
tartalékok feltárása révén keletkezett adó tekintetében kamatmentes fizetési halasztást kérjen abban az  
értelemben,  hogy  az  átruházásból  származó  nyereségre  kivetett  adót  éves  részletekben,  évente 
legalább  az  egyötöd  rész  befizetésével  fizetheti  meg,  amennyiben  biztosítékot  nyújt  a  részletek 
megfizetésére?

2. A Naczelny Sąd Administracyjny (Lengyelország) által 2012. április 10-én benyújtott 
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-169/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: lengyel 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1.  Úgy  kell-e  értelmezni  a  közös  hozzáadottértékadó-rendszerről  szóló,  2006.  november  28-i 
2006/112/EK tanácsi irányelv 66. cikkének a), b) és c) pontja szerinti szabályozást, hogy abban az 
esetben, ha az adóalany olyan szolgáltatásnyújtást igazoló számlát bocsát ki, amelynek tekintetében a  
tagállam gyakorolta a számára az említett cikkben biztosított hatáskört (a 2006/112 irányelv 63., 64. és 
65.  cikkétől  való  eltérés),  a  2006/112 irányelv  66.  cikkének b)  pontja  alapján  előírható,  hogy az 
adófizetési kötelezettség az ellenérték megfizetésének napján, legkésőbb azonban a szolgáltatásnyújtás 
teljesítésének napjától számított 30. napon keletkezzen? 

2. Úgy kell-e értelmezni a 2006/112 irányelv 66. cikkének a) és b) pontja szerinti szabályozást, hogy 
azzal ellentétesek az Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (a termékeket és 
szolgáltatásokat  terhelő  adóról  szóló,  2004.  március  11-i  törvény)  (Dz.  U.  54.  sz.,  535.  pont; 
módosításokkal)  19.  cikke  (13)  bekezdése  2.  pontjának  a)  és  b)  pontjában  foglalt  nemzeti 
rendelkezések,  amelyek  értelmében  a  fuvarozási  és  szállítmányozási  szolgáltatásokra  vonatkozó 
adófizetési kötelezettség (azon tényállás, amelynek megvalósulásakor egyes ügyletekre vonatkozóan 
adófizetési  kötelezettség  keletkezik)  akkor  is  az  ellenérték  teljes  vagy  részleges  átvételének 
időpontjában, legkésőbb azonban az említett szolgáltatások teljesítésének napjától számított 30. napon 
keletkezik (valósul meg), ha a szolgáltatás igénybevevője részére a szolgáltatásnyújtás teljesítésétől 
számított  hét  napon belül  olyan  számlát  bocsátottak  ki  és  kézbesítettek,  amelyen későbbi  fizetési 
határidőt tüntettek fel,  a szolgáltatás igénybevevője azonban attól függetlenül, hogy fizetett-e vagy 
sem, jogosult levonni a héát abban az időszakban, amelyben a számlát kézhez kapta? 

3. A Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg (Luxemburg) által 2012. április 
17-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-177/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: francia 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1.  Családi  ellátásnak  minősül-e  a  gyermek  után  járó  visszatérítésről  szóló,  2007.  december  21-i 
törvényben előírthoz hasonló ellátás az 1996. december 2-i 118/97/EK tanácsi rendelettel  módosított  
és naprakésszé tett, a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra 
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és családtagjaikra történő  alkalmazásáról szóló, 1971. június 14-i 1408/71/EGK tanácsi rendelet 1. 
cikke u) pontjának i. alpontja, valamint 4. cikke (1) bekezdésének h) pontja értelmében? 

2. Az első kérdésre adandó nemleges válasz esetén az Európai Unió működéséről szóló szerződés 18. 
és  45.  cikkébe  (korábban  az  Európai  Közösséget  létrehozó  szerződés  12.  és  39.  cikke),  a 
munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról szóló, 1968. október 15-i 1612/68/EGK rendelet 
7. cikkébe vagy az 1408/71/EGK rendelet 3. cikkébe ütközik-e az alapügyben szereplőhöz hasonló 
jellegű  olyan nemzeti szabályozás, amelynek értelmében a gyermek után járó visszatérítésről szóló, 
2007. december 21-i törvényben előírthoz hasonló ellátás nyújtását az olyan munkavállalók esetében, 
akik  az  érintett  tagállam területén  folytatnak  keresőtevékenységet,  és  családtagjaikkal  egy  másik 
tagállamban rendelkeznek lakóhellyel, fel kell függeszteni azon családi ellátások összegéig, amelyek a 
lakóhely szerinti  tagállam joga alapján családtagjaik számára járnak,  mivel  a nemzeti  szabályozás  
kimondja,  hogy  az  érintett  ellátásra  alkalmazni  kell  az  1408/71/EK  rendelet  76.  cikkében  és  a  
118/97/EK tanácsi rendelettel módosított és naprakésszé tett, az 1408/71/EGK rendelet végrehajtására 
vonatkozó  szabályok  megalkotásáról  szóló,  1972.  március  21-i  574/72/EGK  tanácsi  rendelet  10.  
cikkében előírt, az ellátások halmozódásának tilalmára vonatkozó szabályokat? 

4.  A  Székesfehérvári  Törvényszék  (Magyarország)  által  2012.  április  19-én 
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-182/12. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: magyar
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés
A Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK Tanácsi rendelet végrehajtására 
vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló, a Bizottság 1993. július 2-i 2454/93/EGK 
rendelete (a továbbiakban: Vámkódex Vhr.) 561. cikk (2) bekezdése alapján a szállítóeszköz 
magáncélú  felhasználásához  elegendő-e  a  szállítóeszköz  területen  kívül  letelepedett 
tulajdonos részéről adott felhatalmazása vagy a szállítóeszköz magáncélú felhasználása csak 
munkaviszony keretében lehetséges és úgy, hogy arról (a tulajdonos) a munkaszerződésben 
rendelkezett?

5. A Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy (Lengyelország) által 2012. április 
23-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-190/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: lengyel 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1.  Alkalmazandó-e  az  EK  56.  cikk  (jelenleg  EUMSZ  63.  cikk)  (1)  bekezdése  olyan  nemzeti  
jogszabályok valamely tagállam általi alkalmazhatóságának vizsgálatára, amelyek az adóalanyok jogi 
helyzete tekintetében megkülönböztetést tesznek azáltal, hogy az Európai Unió valamely tagállamában 
székhellyel  rendelkező  befektetési  alapok  számára  általános  alanyi  mentesség  keretében  a  kapott  
osztalék  utáni  társaságiadó-átalány alóli  mentességet  biztosítanak,  nem biztosítanak azonban ilyen 
mentességet az USA-ban adójogi illetőséggel rendelkező befektetési alap számára? 

2.  Igazolhatónak tekinthető-e a valamely harmadik országban székhellyel  rendelkező  alapok és az 
Európai  Unió  valamely  tagállamában  székhellyel  rendelkező  alapok  között  a  nemzeti  jogban  a 
társasági adó területén biztosított alanyi mentességet illetően alkalmazott eltérő bánásmód az EK 58. 
cikk (3) bekezdésével összefüggésben értelmezett EK 58. cikk (1) bekezdésének a) pontjára (jelenleg 
az EUMSZ 65. cikk (3) bekezdésével összefüggésben értelmezett EUMSZ 65. cikk (1) bekezdésének 
a) pontja) tekintettel? 
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6. A Cour constitutionnelle (korábban Cour d'arbitrage) (Belgium) által 2012. április 26-
án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-195/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: francia 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. A hasznos hőigényen alapuló kapcsolt energiatermelés belső energiapiacon való támogatásáról és a 
92/42/EGK irányelv módosításáról szóló, 2004. február 11-i 2004/8/EK európai parlamenti és tanácsi  
irányelv  7.  cikkét,  adott  esetben  a  belső  villamosenergia-piacon  a  megújuló  energiaforrásokból 
előállított  villamos  energia  támogatásáról  szóló,  2001.  szeptember  27-i  2001/77/EK  európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 2. és 4. cikkével, illetve a megújuló energiaforrásból előállított energia 
támogatásáról, valamint a 2001/77/EK és a 2003/30/EK irányelv módosításáról és azt követő hatályon 
kívül helyezéséről szóló, 2009.  április  23-i 2009/28/EK európai  parlamenti és tanácsi irányelv 22. 
cikkével  összefüggésben  értelmezve,  az  egyenlőség  általános  elvének,  az  Európai  Unióról  szóló 
szerződés 6. cikkének és az Európai Unió Alapjogi Chartája 20. és 21. cikkének fényében úgy kell-e  
értelmezni, hogy az: 

a)  csak  az  irányelv  III.  melléklete  szerinti  nagy hatásfokú  kapcsolt  energiatermelésű  erőművekre 
vonatkozik; 

b) előírja, lehetővé teszi vagy megtiltja, hogy egy olyan támogatási intézkedés, mint amely a Région 
wallonne  a  regionális  elektromos  áram-piac  szervezéséről  szóló,  2001.  április  12-i  rendelete  38. 
cikkének (3) bekezdésében szerepel, valamennyi elsődlegesen biomasszát újrahasznosító, az e cikkben 
rögzített  feltételeknek  megfelelő  kapcsolt  energiatermelő  erőmű  számára  elérhető  legyen,  kivéve 
azokat  a  kapcsolt  energiatermelő  erőműveket,  amelyek  elsődlegesen  fát  vagy  fahulladékot 
hasznosítanak újra? 

2.  A  válasz  eltérő-e,  ha  a  kapcsolt  energiatermelő  erőmű  elsődlegesen  csak  fát,  vagy  éppen 
ellenkezőleg, csak fahulladékot hasznosít újra? 

7.  A  Raad  van  State  (Hollandia)  által  2012.  április  27-én  benyújtott  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-199/12. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: holland
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések
1. A harmadik országok állampolgárainak, illetve a hontalan személyeknek menekültként vagy a más  
okból nemzetközi védelemre jogosultként való elismerésének feltételeiről és az e státuszok tartalmára 
vonatkozó minimumszabályokról szóló, 2004. április 29-i 2004/83/EK tanácsi irányelv (HL L 304., 2. 
o.; magyar nyelvű különkiadás 19. fejezet, 7. kötet, 96. o.; a továbbiakban: irányelv) 10. cikke (1)  
bekezdésének  d)  pontja  szerinti  meghatározott  társadalmi  csoportot  jelentenek-e  a  homoszexuális 
irányultsággal rendelkező külföldiek?

2. Amennyiben az első kérdésre igenlő válasz adandó: Milyen homoszexuális cselekmények esnek az 
irányelv hatálya alá, és ez a menekült jogállás elismeréséhez vezethet-e akkor, ha e cselekmények 
miatt üldözésre kerül sor és teljesülnek az egyéb feltételek? Ez a kérdés a következő részkérdéseket  
foglalja magában:

a) Elvárható-e a homoszexuális külfölditől az, hogy az üldözés elkerülése érdekében titokban tartsa 
szexuális irányultságát a származási országában?

b) Az előző részkérdésre adandó nemleges válasz esetén: elvárható-e, és ha igen, milyen mértékben a  
homoszexuális külfölditől az, hogy az üldözés elkerülése érdekében a szexuális irányultságának 
gyakorlása  során  visszafogja  magát  a  származási  országában?  Ennyiben  elvárható-e  a 
homoszexuálisoktól a heteroszexuálisokra vonatkozónál nagyobb mértékű visszafogottság?

c)  Amennyiben  ezzel  összefüggésben  különbséget  lehet  tenni  a  szexuális  irányultság  lényegi 
elemeihez tartozó,  és  az  oda nem tartozó megnyilvánulások között:  mit  kell  érteni  a  szexuális 
irányultság lényegi elemei alatt, és hogyan lehet ezeket meghatározni?
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3.  Önmagában az a  tény,  miszerint  a homoszexuális  cselekmények Sierra  Leonéban az 1861.  évi  
Offences against  the Person Act értelmében bűncselekménynek minősülnek és szabadságvesztéssel 
büntethetőek,  megvalósít-e  az  irányelv  9.  cikke  (2)  bekezdésének  c)  pontjával  összefüggésben 
értelmezett  (1)  cikkének  a)  pontja  szerinti  megtorló  intézkedést?  Amennyiben  nem:  milyen 
körülmények között valósul ez meg?

8.  A  Raad  van  State  (Hollandia)  által  2012.  április  27-én  benyújtott  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-200/12. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: holland
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések
1. A harmadik országok állampolgárainak, illetve a hontalan személyeknek menekültként vagy a más  
okból nemzetközi védelemre jogosultként való elismerésének feltételeiről és az e státuszok tartalmára 
vonatkozó minimumszabályokról szóló, 2004. április 29-i 2004/83/EK tanácsi irányelv (HL L 304., 2. 
o.; magyar nyelvű különkiadás 19. fejezet, 7. kötet, 96. o.; a továbbiakban: irányelv) 10. cikke (1)  
bekezdésének  d)  pontja  szerinti  meghatározott  társadalmi  csoportot  jelentenek-e  a  homoszexuális 
irányultsággal rendelkező külföldiek?

2. Amennyiben az első kérdésre igenlő válasz adandó: Milyen homoszexuális cselekmények esnek az 
irányelv hatálya alá, és ez a menekült jogállás elismeréséhez vezethet-e akkor, ha e cselekmények 
miatt üldözésre kerül sor és teljesülnek az egyéb feltételek? Ez a kérdés a következő részkérdéseket  
foglalja magában:

a) Elvárható-e a homoszexuális külfölditől az, hogy az üldözés elkerülése érdekében titokban tartsa 
szexuális irányultságát a származási országában?

b) Az előző részkérdésre adandó nemleges válasz esetén: elvárható-e, és ha igen, milyen mértékben a  
homoszexuális  külfölditől  az,  hogy  az  üldözés  elkerülése  érdekében  a  szexuális  irányultságának 
gyakorlása  során  visszafogja  magát  a  származási  országában?  Ennyiben  elvárható-e  a 
homoszexuálisoktól a heteroszexuálisokra vonatkozónál nagyobb mértékű visszafogottság?

c)  Amennyiben  ezzel  összefüggésben  különbséget  lehet  tenni  a  szexuális  irányultság  lényegi 
elemeihez  tartozó,  és  az  oda  nem  tartozó  megnyilvánulások  között:  mit  kell  érteni  a  szexuális 
irányultság lényegi elemei alatt, és hogyan lehet ezeket meghatározni?

3.  Önmagában az a tény,  miszerint  a homoszexuális cselekmények Ugandában az 1950.  évi Penal 
Code  Act  értelmében  bűncselekménynek  minősülnek  és  szabadságvesztéssel  büntethetőek, 
megvalósít-e  az  irányelv  9.  cikke  (2)  bekezdésének  c)  pontjával  összefüggésben  értelmezett  (1)  
cikkének  a)  pontja  szerinti  megtorló  intézkedést?  Amennyiben  nem:  milyen  körülmények  között 
valósul ez meg?

9.  A  Raad  van  State  (Hollandia)  által  2012.  április  27-én  benyújtott  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-201/12. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: holland
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések
1. A harmadik országok állampolgárainak, illetve a hontalan személyeknek menekültként vagy a más  
okból nemzetközi védelemre jogosultként való elismerésének feltételeiről és az e státuszok tartalmára 
vonatkozó minimumszabályokról szóló, 2004. április 29-i 2004/83/EK tanácsi irányelv (HL L 304., 2. 
o.; magyar nyelvű különkiadás 19. fejezet, 7. kötet, 96. o.; a továbbiakban: irányelv) 10. cikke (1)  
bekezdésének  d)  pontja  szerinti  meghatározott  társadalmi  csoportot  jelentenek-e  a  homoszexuális 
irányultsággal rendelkező külföldiek?

2. Amennyiben az első kérdésre igenlő válasz adandó: Milyen homoszexuális cselekmények esnek az 
irányelv hatálya alá, és ez a menekült jogállás elismeréséhez vezethet-e akkor, ha e cselekmények 
miatt üldözésre kerül sor és teljesülnek az egyéb feltételek? Ez a kérdés a következő részkérdéseket  
foglalja magában:
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a) Elvárható-e a homoszexuális külfölditől az, hogy az üldözés elkerülése érdekében titokban tartsa 
szexuális irányultságát a származási országában?

b) Az előző részkérdésre adandó nemleges válasz esetén: elvárható-e, és ha igen, milyen mértékben a  
homoszexuális  külfölditől  az,  hogy  az  üldözés  elkerülése  érdekében  a  szexuális  irányultságának 
gyakorlása  során  visszafogja  magát  a  származási  országában?  Ennyiben  elvárható-e  a 
homoszexuálisoktól a heteroszexuálisokra vonatkozónál nagyobb mértékű visszafogottság?

c)  Amennyiben  ezzel  összefüggésben  különbséget  lehet  tenni  a  szexuális  irányultság  lényegi 
elemeihez  tartozó,  és  az  oda  nem  tartozó  megnyilvánulások  között:  mit  kell  érteni  a  szexuális 
irányultság lényegi elemei alatt, és hogyan lehet ezeket meghatározni?

3.  Önmagában  az  a  tény,  miszerint  a  homoszexuális  cselekmények  Szenegálban  a  Code  Pénal  
értelmében  hátrányosan  megkülönböztető  módon  bűncselekménynek  minősülnek  és 
szabadságvesztéssel büntethetőek, megvalósít-e az irányelv 9. cikke (2) bekezdésének c)  pontjával  
összefüggésben értelmezett (1) cikkének a) pontja szerinti megtorló intézkedést? Amennyiben nem:  
milyen körülmények között valósul ez meg?

10.  A Rechtbank  van  eerste  aanleg  te  Brussel  (Belgium)  által  2012.  április  30-án 
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelmek (C-204/12-C-208/12. sz. ügyek)1 
Az eljárás nyelve: holland 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1.  Összeegyeztethető-e  az  Európai  Unió  működéséről  szóló  szerződés  34.  cikkével  és  az  EGT-
Megállapodás 11. cikkével és/vagy az említett szerződés 36. cikkével és az EGT-Megállapodás 13. 
cikkével  az  olyan  nemzeti  szabályozás,  mint  amelyet  — a megújuló energiaforrásokból  előállított 
villamos energia támogatásáról szóló, 2005. február 25-i flamand kormányrendelettel módosított 2004. 
március  5-i  flamand kormányrendelet  által  átültetett  — a villamos energia  piacának szervezéséről 
szóló, 2000. július 17-i flamand rendelet tartalmaz, amely szerint 

—  az  elosztó  vagy  átviteli  hálózatra  csatlakozott  végfelhasználókat  villamos  energiával  ellátó 
kereskedők  kötelesek  a  szabályozó  hatóságnak  évente  bizonyos  számú  zöldvillamosenergia-
bizonyítványt bemutatni (a fent hivatkozott rendelet 23. cikke), 

—  az  elosztó  vagy  átviteli  hálózatra  csatlakozott  végfelhasználókat  villamos  energiával  ellátó 
kereskedőkre közigazgatási  bírságot  szab ki  a flamand villamosenergia-  és  gázpiaci  szabályozó 
hatóság  (VREG),  ha  e  kereskedők  nem  mutattak  be  a  zöldvillamosenergia-bizonyítványok 
tekintetében  őket  terhelő  kvótakötelezettség  teljesítéséhez elegendő  számú zöldvillamosenergia-
bizonyítványt (a fent hivatkozott rendelet 37. cikkének 2. §-a), 

—  a szabályozó hatóság a norvég és a holland bizonyítványok bemutatásának azonosságát,  illetve 
egyenértékűségét elismerő (a fent hivatkozott rendelet 25. cikke és a 2004. március 5-i rendelet 15. 
cikkének 1. §-a) flamand kormány végrehajtási intézkedéseinek hiányában nem veheti figyelembe 
vagy nem kívánja figyelembe venni a norvég és a holland származási garanciákat, minek körében a 
konkrét esetben nem vizsgálta az azonosságot, illetve az egyenértékűséget, 

—  a kvótakötelezettség teljesítésének vizsgálata során a 2000. július 17-i rendelet hatályának teljes 
ideje  alatt  ténylegesen  csak  a  flamand  régióban  előállított  zöld  villamos  energiára  vonatkozó 
bizonyítványokat  vették  figyelembe,  az  elosztó  vagy  átviteli  hálózatra  csatlakozott 
végfelhasználókat villamos energiával ellátó kereskedőknek pedig semmiféle lehetőségük nem volt 
annak  bizonyítására,  hogy  a  bemutatott  származási  garanciák  megfeleltek  az  ilyen  típusú 
bizonyítványok kiadására vonatkozó azonos vagy egyenértékű  bizonyítékok rendelkezésre állása 
feltételének? 

2. Összeegyeztethető-e az első  kérdés értelmében vett nemzeti szabályozás az akkoriban hatályos, a 
belső  villamosenergia-  piacon  a  megújuló  energiaforrásokból  előállított  villamos  energia 
támogatásáról  szóló,  2001.  szeptember  27-i  2001/77/EK európai  parlamenti  és  tanácsi  irányelv  5. 
cikkével? 

1 A megjelölt ügyekben feltett kérdések szó szerint megegyeznek.
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3. Összeegyeztethető-e az első kérdés értelmében vett nemzeti szabályozás a többek között az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés 18. cikkében és az akkoriban hatályos, a villamos energia belső 
piacára  vonatkozó  közös  szabályokról  és  a  96/92/EK irányelv  hatályon  kívül  helyezéséről  szóló, 
[2003.]  június  26-i  2003/54/EK európai  parlamenti  és  tanácsi  irányelv  (  2  )  3.  cikkében rögzített  
egyenlő bánásmód elvével és hátrányos megkülönböztetés tilalmával? 

11.  A Tartu Ringkonnakohus (Észtország)  által  2012. május 11-én benyújtott előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-222/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: észt 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
Úgy  kell-e  értelmezni  az  561/2006/EK  rendelet  13.  cikke  (1)  bekezdésének  h)  pontja  által  
engedélyezett kivétel meghatározása során használt „autóút karbantartás során” kifejezést, hogy az egy 
25,5 tonna össztömegű olyan platós teherautóra is kiterjed, amely egy kavicsbányából kavicsot szállít  
közúton egy olyan helyre, amelyen autóút-javítási és -karbantartási munkákat végeznek? 

12. A Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Olaszország) által 2012. május 
14-én és 2012. május 24-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelmek (C-228/12.-
C-232/12. és C-254/12.-C-258/12. sz. ügyek)2

Az eljárás nyelve: olasz
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés
Úgy  kell-e  érteni  a  közösségi  ágazati  rendelkezéseket  —  különösen  a  2002/20/EK  irányelv 
rendelkezéseit —, hogy azokkal ellentétes a hivatkozott nemzeti szabályozás, különösen a 2005. évi  
266.  sz.  törvény,  többek között  amiatt,  ahogyan azt  a jelen ügyben a szabályozás terén konkrétan  
alkalmazzák?

13. A Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Olaszország) által 2012. május 
14-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-234/12. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: olasz
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések
1.  Úgy kell-e  értelmezni  a  2010/13/EU irányelv  4.  cikkét,  az  egyenlő  bánásmód  alapelvét  és  az 
Európai  Unió  működéséről  szóló  szerződésnek  a  szolgáltatásnyújtás  szabadságára,  a  letelepedés 
szabadságára és a tőke szabad mozgására vonatkozó szabályait, hogy azokkal ellentétes a 177/2005.  
sz. törvényerejű rendelet 38. cikkének (5) bekezdésében foglalt azon szabályozás, amely a reklámok 
adásidejének aránya vonatkozásában a szabadon fogható csatornák műsorszolgáltatóira irányadónál 
alacsonyabb időbeli korlátot ír elő a fizetős csatornák műsorszolgáltatói számára?

2.  Ellentétes-e  az  Európai  Unió  Alapjogi  Chartájának  az  emberi  jogok  és  alapvető  szabadságok 
védelméről  szóló  egyezmény  10.  cikkére  és  az  Emberi  Jogok  Európai  Bíróságának  ítélkezési  
gyakorlatára tekintettel értelmezett 11. cikkével, valamint különösen a tájékozódás pluralizmusának 
elvével a 177/2005. sz. törvényerejű rendelet 38. cikkének (5) bekezdésében foglalt azon szabályozás,  
amely  a  reklámok  adásidejének  aránya  vonatkozásában  a  szabadon  fogható  csatornák 
műsorszolgáltatóira  irányadónál  alacsonyabb  időbeli  korlátot  ír  elő  a  fizetős  csatornák 
műsorszolgáltatói számára, és ezzel versenytorzulást idéz elő, valamint erőfölényes helyzeteknek a 
televíziós reklámok piacán történő kialakításának vagy megerősítésének kedvez?

2 A megjelölt ügyekben feltett kérdések szó szerint megegyeznek.
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Előzetes döntéshozatal tárgyában közzétett határozatok

Büntető ügyszak

1. A Bíróság (nagytanács) 2012. május 22-i ítélete (az Oberverwaltungsgericht für das 
Land Nordrhein- Westfalen (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — P. I. 
kontra Oberbürgermeisterin der Stadt Remscheid (C-348/09. sz. ügy) 
Az  Unió  polgárainak  és  családtagjaiknak  a  tagállamok  területén  történő  szabad  mozgáshoz  és  
tartózkodáshoz  való  jogáról,  valamint  az  1612/68/EGK  rendelet  módosításáról,  továbbá  a  
64/221/EGK,  a  68/360/EGK,  a  72/194/EGK,  a  73/148/EGK,  a  75/34/EGK,  a  75/35/EGK,  a  
90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. április  
29-i európai parlamenti és tanácsi irányelv 28. cikke (3) bekezdésének a) pontját úgy kell értelmezni,  
hogy  a  tagállamok  dönthetnek  úgy,  hogy  az  EUMSZ  83.  cikk  (1)  bekezdésének  második  
albekezdésében  szereplőhöz  hasonló  bűncselekmények  különösen  súlyos  veszélyt  jelentenek  a  
társadalom egyik alapvető érdekére, és alkalmasak arra, hogy közvetlenül veszélyeztessék a népesség  
nyugalmát és testi  épségét,  ennélfogva a „kényszerítő  közbiztonsági okok” fogalmába tartozzanak,  
amely okok azzal a feltétellel igazolhatnak egy, a 2004/38 irányelv 28. cikkének (3) bekezdése szerinti  
kiutasítási intézkedést, hogy ezen bűncselekmények elkövetési módja különösen súlyos, amit a kérdést  
előterjesztő bíróságnak az előtte folyamatban lévő adott ügy egyedi vizsgálata alapján kell igazolnia. 

Minden kiutasítási intézkedés annak a feltételnek van alárendelve, hogy az érintett egyén személyes  
magatartása valódi és közvetlen veszélyt jelentsen a társadalom vagy a fogadó tagállam valamely  
alapvető érdekére, amely megállapítás általában azt jelenti, hogy az érintett egyénnél fennáll a hajlam  
arra, hogy a jövőben is fenntartsa e magatartást. A kiutasítási határozat meghozatala előtt a fogadó 
tagállamnak figyelembe kell vennie olyan megfontolásokat, mint hogy az érintett személy mennyi ideje  
tartózkodott  a  területén,  az  érintett  személy  életkorát,  egészségi  állapotát,  családi  és  gazdasági  
helyzetét,  társadalmi  és  kulturális  integrációját  e  tagállamban,  valamint  a  származási  országgal  
fennálló kapcsolatainak mértékét.

2. A Bíróság (nyolcadik tanács) 2012. június 7-i ítélete (az Administrativen sad Sofia-
grad (Bulgária) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-27/11. sz. ügy)3

Az Administrativen sad Sofia-grad (Bulgária) által a 2010. december 27-i határozat útján benyújtott  
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-27/11. sz. ügy) elfogadhatatlan. 

Gazdasági ügyszak

1. A Bíróság (első tanács) 2012. június 14-i ítélete (az Audiencia Provincial de Barcelona 
(Spanyolország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Banco Español de Crédito, SA 
kontra Joaquín Calderón Camino (C-618/10. sz. ügy)4 
1. A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló, 1993. április 5-
i  93/13/EGK  tanácsi  irányelvet  úgy  kell  értelmezni,  hogy  azzal  ellentétes  az  olyan  tagállami  
szabályozás,  mint  amely az alapügy tárgyát képezi,  amely a fizetési meghagyás kibocsátása iránti  
kérelem tárgyában eljáró bíróság számára nem teszi lehetővé, hogy akár in limine litis, akár az eljárás  
bármely  szakaszában  hivatalból  értékelje  az  eladó  vagy  szolgáltató  és  a  fogyasztó  közötti  
szerződésben foglalt, késedelmi kamatra vonatkozó kikötés tisztességtelen jellegét abban az esetben,  
ha a fogyasztó nem élt ellentmondással, jóllehet az ehhez szükséges valamennyi jogi és ténybeli elem e  
bíróság rendelkezésére áll. 

3 A kérdést l.: Hírlevél II. évfolyam 6. szám, Büntető ügyszak, 1. sorszám alatt.
4 A kérdést l.: Hírlevél II. évfolyam 4. szám, Gazdasági ügyszak, 2. sorszám alatt. 
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2.  A 93/13 irányelv 6.  cikkének (1) bekezdését  úgy kell  értelmezni,  hogy azzal ellentétes az olyan  
tagállami szabályozás, mint amelyet a fogyasztók és felhasználók védelméről szóló általános törvényt  
és  egyéb kapcsolódó törvényeket  átdolgozó,  2007.  november 16-i  1/2007.  sz.  királyi  törvényerejű 
rendelet (Real Decreto Legislativo 1/2007 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General  
para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias) 83. cikke ír elő,  
amely a nemzeti bíróság számára lehetővé teszi, hogy az eladó vagy szolgáltató és a fogyasztó közötti  
szerződésben foglalt feltétel tisztességtelen jellegének a megállapítása esetén az említett szerződést e  
feltétel tartalmának a módosítása útján kiegészítse. 

2.  A  Bíróság  (második  tanács)  2012.  június  14-i  ítélete  (a  Cour  de  cassation 
(Franciaország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Auto 24 SARL kontra Jaguar 
Land Rover France SAS (C-158/11. sz. ügy)5 

A  Szerződés  81.  cikke  (3)  bekezdésének  a  gépjármű-ágazatbeli  vertikális  megállapodások  és  
összehangolt  magatartások  egyes  csoportjaira  történő  alkalmazásáról  szóló,  2002.  július  31-i  
1400/2002/EK bizottsági  rendelet  1.  cikke (1)  bekezdésének f) pontjában szereplő  „meghatározott  
kritériumok” kifejezés alatt az e rendelet értelmében vett mennyiségi szelektív forgalmazási rendszer  
esetén  olyan kritériumokat  kell  érteni,  amelyeknek  a  pontos  tartalma megvizsgálható.  Az  említett  
rendelet szerinti mentességben való részesüléshez nem szükséges, hogy e rendszer objektíve igazolt,  
továbbá  valamennyi  szerződni  kívánó  pályázó  tekintetében  egységesen  és  különbségtétel  nélkül  
alkalmazott kritériumokon alapuljon. 

Munkaügyi ügyszak

1. A Bíróság (nyolcadik tanács) 2012. június 7-i ítélete (a Hoge Raad der Nederlanden 
(Hollandia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — M. J. Bakker kontra Minister van 
Financiën (C-106/11. sz. ügy)6 
Az 1999.  február 8-i 307/1999/EK tanácsi  rendelettel  módosított,  valamint  az 1996.  december 2-i  
118/97/EK tanácsi rendelettel módosított és naprakésszé tett, a szociális biztonsági rendszereknek a  
Közösségen  belül  mozgó  munkavállalókra,  önálló  vállalkozókra  és  családtagjaikra  történő  
alkalmazásáról szóló, 1971. június 14-i 1408/71/EGK tanácsi rendelet 13. cikke (2) bekezdésének c)  
pontját úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes, ha valamely tagállami jogszabályi rendelkezés az  
ezen állam szociális  biztonsági  rendszerében biztosítottak köréből  kizárja az alapügy felpereséhez  
hasonló helyzetben levő személyt,  aki e tagállam állampolgára, de nem e tagállamban rendelkezik  
lakóhellyel,  továbbá  az  említett  tagállam  lobogója  alatt  közlekedő  és  az  Unió  területén  kívül  
üzemeltetett kotróhajón áll alkalmazásban.

2. A Bíróság (második tanács) 2012. június 7-i ítélete (az Oberlandesgericht Innsbruck 
(Ausztria) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Tyrolean Airways Tiroler Luftfahrt 
Gesellschaft  mbH  kontra  Betriebsrat  Bord  der  Tyrolean  Airways  Tiroler  Luftfahrt 
Gesellschaft mbH (C-132/11. sz. ügy)7 
A  foglalkoztatás  és  a  munkavégzés  során  alkalmazott  egyenlő  bánásmód  általános  kereteinek  
létrehozásáról szóló, 2000. november 27-i 2000/78/EK tanácsi irányelv 2. cikke (2) bekezdésének b)  
pontját akként kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes az olyan kollektív szerződéses rendelkezés,  
amely  az  ez  utóbbi  által  meghatározott  alkalmazási  csoportokba  történő  besorolásnak  és  
következésképpen  a  díjazás  mértékének  meghatározása  szempontjából  csak  egy  meghatározott  
légitársaság légiutas-kísérőjeként megszerzett szakmai tapasztalatot veszi figyelembe, nincs azonban  

5 A kérdést l.: Hírlevél II. évfolyam 7. szám, Gazdasági ügyszak, 5. sorszám alatt. 
6 A kérdést l.: Hírlevél II. évfolyam 6. szám, Munkaügyi ügyszak, 4. sorszám alatt. 
7 A kérdést l.: Hírlevél II. évfolyam 7. szám, Munkaügyi ügyszak, 1. sorszám alatt. 
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tekintettel arra a tartalmi szempontból azonos tapasztalatra, amelyet az azonos vállalkozáscsoporthoz  
tartozó másik légitársaságnál szereztek meg.

Polgári ügyszak

Az adott időszakban nem tettek közzé ilyen tárgyú határozatot.

Közigazgatási ügyszak

1.  A Bíróság  (negyedik  tanács)  2012.  május  24-i  ítélete  (a  Commissione  tributaria 
provinciale  di  Palermo (Olaszország)  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme) — Amia 
Spa, felszámolás alatt kontra Provincia Regionale di Palermo (C-97/11. sz. ügy)8

Az alapügyben fennállókhoz hasonló körülmények esetén: 

—  az  államháztartást  racionalizáló  intézkedésekről  szóló,  1995.  december  28-i  549.  törvény  
vonatkozó rendelkezései alkalmazásának mellőzését megelőzően a kérdést előterjesztő bíróságnak 
először is a belső — mind anyagi, mind eljárási — jog egészét figyelembe véve ellenőriznie kell,  
hogy  semmiképpen  sem  lehetséges-e  a  belső  jogának  olyan  értelmezésére  jutni,  amely  az  
alapügynek  a  2003.  szeptember  29-i  1882/2003/EK európai  parlamenti  és  tanácsi  rendelettel  
módosított, a hulladéklerakókról szóló, 1999. április 26-i 1999/31/EK tanácsi irányelv és a 2000.  
június 29-i 2000/35/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szövegének és céljának megfelelő 
megoldását teszi lehetővé, 

—  amennyiben ilyen értelmezés nem lehetséges, a nemzeti bíróságnak az alapeljárásban mellőznie  
kell valamennyi, az 1882/2003 rendelettel módosított 1999/31 irányelv 10. cikkével és a 2000/35  
irányelv 1–3. cikkével ellentétes nemzeti rendelkezés alkalmazását.

2.  A  Bíróság  (hetedik  tanács)  2012.  május  24-i  ítélete  (a  Landesgericht  für 
Zivilrechtssachen  Wien  (Ausztria)  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme)  —  Peter 
Hehenberger kontra Republik Österreich (C-188/11. sz. ügy)9

Az 1257/1999 rendelet  alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról  szóló,  2004.  
április  29-i  817/2004/EK  rendelettel  összefüggésben  értelmezett,  az  Európai  Mezőgazdasági  
Orientációs és Garanciaalapból (EMOGA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról, valamint egyes  
rendeletek módosításáról, illetve hatályon kívül helyezéséről szóló, 1999. május 17-i 1257/1999/EK 
tanácsi  rendelettel  nem ellentétes  az  olyan  nemzeti  szabályozás,  amelynek  értelmében  az  érintett  
földterület  helyszíni  ellenőrzésének  a  támogatásban  részesülő  mezőgazdasági  termelő  általi  
megakadályozása  esetén  az  ez  utóbbinak  az  agrár-környezetvédelmi  intézkedés  keretében  a  
kötelezettségvállalási  időszak folyamán már biztosított  valamennyi  támogatási  összeget  vissza kell  
fizetnie akkor is, ha azt már több évre kifizették. 

3.  A Bíróság  (nagytanács)  2012.  június  5-i  ítélete  (a  Sąd Najwyższy  (Lengyelország) 
előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Łukasz Marcin Bonda elleni büntetőeljárás (C-
489/10. sz. ügy)10

Az  1782/2003/EK  tanácsi  rendelet  IV.  és  IVa.  címeiben  meghatározott  támogatási  rendszereket,  
továbbá  a  pihentetett  terület  alapanyag-termelésre  való  használatát  illetően  ugyanezen  rendelet  
alkalmazásának részletes szabályozásáról szóló, 2004. október 29-i 1973/2004/EK bizottsági rendelet  
138.  cikkének  (1)  bekezdését  akként  kell  értelmezni,  hogy  nem  minősülnek  büntetőjogi  jellegű  
szankcióknak  az  e  rendelkezés  második  és  harmadik  albekezdésében  szabályozott  intézkedések,  

8 A kérdést l.: Hírlevél II. évfolyam 9. szám, Közigazgatási ügyszak, 2. sorszám alatt. 
9 A kérdést l.: Hírlevél II. évfolyam 8. szám, Közigazgatási ügyszak, 11. sorszám alatt. 
10 A kérdést l.: Hírlevél II. évfolyam 2. szám, Közigazgatási ügyszak, 2. sorszám alatt.
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amelyek  abban állnak,  hogy  a  mezőgazdasági  termelőt  kizárják a támogatásból  abban az  évben,  
amely tekintetében valótlan tartalmú nyilatkozatot tett a támogatásra jogosult terület vonatkozásában,  
valamint a bejelentett és a mért terület különbségének megfelelő összegig csökkentik azt a támogatást,  
amelyre e termelő a következő három naptári évben lenne jogosult.

4.  A  Bíróság  (negyedik  tanács)  2012.  június  7-i  ítélete  (a  Korkein  hallinto-oikeus 
(Finnország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — az Insinööritoimisto InsTiimi Oy 
által indított eljárás (C-615/10. sz. ügy)11

Az  építési  beruházásra,  az  árubeszerzésre  és  a  szolgáltatásnyújtásra  irányuló  közbeszerzési  
szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. március 31-i 2004/18/EK európai  
parlamenti  és  tanácsi  irányelvnek az  EK 296.  cikk  (1)  bekezdésének b) pontjával  összefüggésben  
értelmezett 10. cikkét úgy kell értelmezni, hogy az csak abban az esetben teszi lehetővé a tagállamok  
számára,  hogy kivonják az  említett  irányelv  szerinti  eljárások hatálya alól  az  ajánlatkérő által  a  
védelem terén olyan eszköz beszerzésére irányuló szerződés odaítélését, amelynek — noha kifejezetten  
katonai  célra  szánják  —  lehetséges  messzemenően  hasonló  civil  hasznosítása  is,  amennyiben  az  
említett eszköz sajátos tulajdonságainál fogva kifejezetten ilyen célokra tervezettnek és kifejlesztettnek  
tekinthető,  ideértve  a  jelentős  átalakítások  esetét  is,  amit  a  kérdést  előterjesztő  bíróságnak  kell  
vizsgálnia.

5.  A  Bíróság  (harmadik  tanács)  2012.  június  7-i  ítélete  (a  Verwaltungsgerichtshof 
(Ausztria)  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme)  —  VBV  —  Vorsorgekasse  AG 
Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) (C-39/11. sz. ügy)12 

Az  EUMSZ  63.  cikk  (1)  bekezdését  úgy  kell  értelmezni,  hogy  azzal  ellentétes  az  olyan  nemzeti  
szabályozás,  amely  a  szakmai  előtakarékossági  pénztár  vagy  az  általa  vagyona kezelése  céljából  
létrehozott  kollektív befektetési  vállalkozás számára csak akkor teszi  lehetővé,  hogy vagyonát más  
tagállamban letelepedett közös befektetési alap befektetési jegyeibe fektesse, ha ezen alap számára  
engedélyezték befektetési jegyeinek belföldi forgalmazását.

6.  A Bíróság  (harmadik  tanács)  2012.  június  14-i  ítélete  (a  Tribunal  d’instance  de 
Roubaix  (Franciaország)  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme)  —  Compagnie 
internationale pour la vente à distance (CIVAD) SA kontra Receveur des douanes de 
Roubaix, Directeur régional des douanes et droits indirects de Lille, Administration des 
douanes  (C-533/10. sz. ügy)13 
1.  A 2000.  november  16-i  2700/2000/EK európai  parlamenti  és  tanácsi  rendelettel  módosított,  a  
Közösségi  Vámkódex létrehozásáról  szóló,  1992.  október  12-i  2913/92/EGK tanácsi  rendelet  236.  
cikke  (2)  bekezdésének  második  albekezdését  úgy  kell  értelmezni,  hogy  valamely  rendelet  
jogellenessége nem minősül az e rendelkezés értelmében vett vis maior olyan esetének, amely lehetővé 
teszi azon három éves határidő  meghosszabbítását, amelyen belül az importőr kérheti az e rendelet  
alapján megfizetett behozatali vámok visszatérítését. 

2.  A  2700/2000/EK  rendelettel  módosított  2913/92/EGK  rendelet  236.  cikke  (2)  bekezdésének  
harmadik albekezdését úgy kell értelmezni, hogy az nem teszi lehetővé a nemzeti hatóságoknak, hogy  
hivatalból visszatérítsék valamely uniós rendelet alapján megfizetett dömpingellenes vámokat amiatt,  
hogy  a  Vitarendező  Testület  megállapította  az  említett  rendeletnek  a  GATT  1994  VI.  cikkének  
végrehajtásáról  szóló  megállapodással  való  összeegyeztethetetlenségét,  amely  megállapodás  a  
Marrakeshben 1994.  április  15-én aláírt  és  a  többoldalú tárgyalások uruguayi  fordulóján (1986–
1994) elért megállapodásoknak a Közösség nevében a hatáskörébe tartozó ügyek tekintetében történő 

11 A kérdést l.: Hírlevél II. évfolyam 4. szám, Közigazgatási ügyszak, 10. sorszám alatt. 
12 A kérdést l.: Hírlevél II. évfolyam 5. szám, Közigazgatási ügyszak, 14. sorszám alatt.
13 A kérdést l.: Hírlevél II. évfolyam 2. szám, Közigazgatási ügyszak, 13. sorszám alatt.

18



megkötéséről szóló, 1994. december 22-i 94/800/EK tanácsi határozattal jóváhagyott, a Kereskedelmi  
Világszervezet (WTO) létrehozásáról szóló egyezmény 1A. mellékletében szerepel. 

7. A Bíróság (második tanács) 2012. június 14-i ítélete (a Conseil d'État (Franciaország) 
előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme)  —  Association  nationale  d'assistance  aux 
frontières pour les étrangers (ANAFE) kontra Ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer, 
des Collectivités territoriales et de l'immigration  (C-606/10. sz. ügy) 14

1. A 2009. január 14-i 81/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel módosított, a személyek  
határátlépésére  irányadó  szabályok  közösségi  kódexének  (Schengeni  határ-ellenőrzési  kódex)  
létrehozásáról  szóló,  2006.  március  15-i  562/2006/EK európai  parlamenti  és  tanácsi  rendelet  13.  
cikkében  a  harmadik  országok állampolgárai  beléptetésének  megtagadására  vonatkozóan  előírt  
szabályokat alkalmazni kell a harmadik országok vízumkötelezettség alá eső azon állampolgáraira is,  
akik  a schengeni  térség külső  határain keresztül  anélkül  kívánnak visszatérni  abba a tagállamba,  
amely  számukra  ideiglenes  tartózkodási  engedélyt  adott  ki,  hogy  ennek  érdekében  más  tagállam  
területére beutaznának. 

2. A 81/2009 rendelettel módosított 562/2006 rendelet 5. cikke (4) bekezdésének a) pontját akként kell  
értelmezni,  hogy  valamely  tagállam,  amely  harmadik  ország  állampolgára  részére  e  rendelkezés  
értelmében vett visszautazásra jogosító vízumot ad ki,  a schengeni térségbe történő  beutazást nem 
korlátozhatja nemzeti területének határátkelő-pontjaira. 

3.  A jogbiztonság  és  a  bizalomvédelem elve  nem tette  szükségessé,  hogy  átmeneti  intézkedéseket  
írjanak elő  harmadik országok olyan állampolgárai tekintetében, akik elhagyták valamely tagállam  
területét, noha kizárólag a tartózkodási engedély iránti első kérelem vagy menedékjog iránti kérelem  
elbírálása  időtartamára  kiadott  ideiglenes  tartózkodási  engedéllyel  rendelkeztek,  és  e  területre  a  
81/2009 rendelettel módosított 562/2006 rendelet hatálybalépését követően kívántak visszatérni. 

8. A Bíróság (nagytanács) 2012. június 12-i  ítélete  (a Bundesfinanzhof (Németország) 
előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme)  —  Waldemar  Hudzinski  kontra  Agentur  für 
Arbeit  Wesel — Familienkasse (C-611/10),  Jaroslaw Wawrzyniak kontra Agentur für 
Arbeit Mönchengladbacz — Familienkasse (C-612/10)15 

1.  Az 1996. december 2-i 118/97/EK tanácsi rendelettel módosított és naprakésszé tett, valamint a  
2005.  április  13-i  647/2005/EK európai  parlamenti  és  tanácsi  rendelettel  módosított,  a  szociális  
biztonsági  rendszereknek  a  Közösségen  belül  mozgó  munkavállalókra,  önálló  vállalkozókra  és  
családtagjaikra történő  alkalmazásáról szóló,  1971.  június 14-i 1408/71/EGK tanácsi  rendelet  14.  
cikke 1.  pontjának a) alpontját  és  14a.  cikke 1.  pontjának a) alpontját  úgy kell  értelmezni,  hogy  
azokkal nem ellentétes, hogy valamely tagállam, amely e rendelkezések alapján nem minősül illetékes  
államnak, a nemzeti joga alapján gyermekek után járó ellátásokat nyújtson a területén ideiglenesen  
munkát végző migráns munkavállaló számára az alapügyben szereplőhöz hasonló körülmények között,  
ideértve azt, amikor megállapítást nyer elsőként az, hogy a szóban forgó munkavállalót semmilyen  
joghátrány  nem  érte  a  szabad  mozgáshoz  való  jogának  gyakorlása  folytán,  mivel  az  illetékes  
tagállamban megőrizte a hasonló jellegű családi ellátásokra való jogosultságát, és másodsorban az,  
hogy sem e munkavállaló, sem pedig az a gyermek, aki után az említett ellátást igénylik, nem lakik  
szokásosan annak a tagállamnak a területén, ahol az ideiglenes munkavégzésre sor került. 

2.  Az  EUM-Szerződésnek  a  munkavállalók  szabad  mozgására  vonatkozó  szabályait  úgy  kell  
értelmezni, hogy az alapügyben szereplőhöz hasonló helyzetben ellentétes azokkal az olyan nemzeti  
jogszabályi rendelkezés alkalmazása, mint a jövedelemadóról szóló törvény (Einkommensteuergesetz)  
65.  §-a,  amennyiben nem az  ellátás  összegének  valamely  másik  államban  kapott  hasonló  ellátás  
összegével történő csökkenését eredményezi, hanem ezen ellátás kizárását. 

14 A kérdést l.: Hírlevél II. évfolyam 4. szám, Közigazgatási ügyszak, 9. sorszám alatt. 
15 A kérdést l.: Hírlevél II. évfolyam 5. szám, Közigazgatási ügyszak, 1. sorszám alatt.
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9.  A Bíróság (hatodik tanács)  2012.  június  14-i  ítélete  (College  van Beroep voor het 
Bedrijfsleven (Hollandia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — G. Brouwer kontra 
Staatssecretaris van Economische Zanken, Landbouw en Innovatie (C-355/11. sz. ügy)16 

A  2003.  április  4-i  806/2003/EK  tanácsi  rendelettel  módosított,  a  borjak  védelmére  vonatkozó  
minimumkövetelmények megállapításáról szóló, 1991. november 19-i 91/629/EGK tanácsi irányelvet  
úgy kell értelmezni, hogy az ezen irányelv 4. cikkében előírt követelmény — amely szerint a borjak  
tenyésztésének körülményei  megfelelnek az említett  irányelv mellékletében meghatározott  általános  
rendelkezéseknek,  amelyek  között  szerepel  e  mellékletnek  a  borjak  lekötését  a  kivételes  esetektől  
eltekintve  megtiltó  8.  pontja — alkalmazandó a mezőgazdasági  termelő  által  tejtermelés  céljából  
tartott borjakra is. 

Egyéb, magyar vonatkozású ügyek az Európai Bíróság előtt

I. 2012. június 7-én benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Magyarország  (C-
286/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: magyar 
Kereseti kérelmek 
A Bizottság azt kéri a Bíróságtól, hogy 

— állapítsa meg, hogy Magyarország a bírák, ügyészek és közjegyzők szolgálati viszonyának 62 éves 
korban  történő  kötelező  megszüntetését  előíró  nemzeti  szabályozás  elfogadásával  —  amely 
életkoron alapuló  eltérő  bánásmódot  eredményez,  anélkül  hogy ezt  törvényes  cél  igazolná,  de 
mindenesetre  nem  megfelelő  és  szükséges  a  kitűzött  célok  eléréséhez  —  nem  teljesítette  a 
foglalkoztatás  és  a  munkavégzés  során  alkalmazott  egyenlő  bánásmód  általános  kereteinek 
létrehozásáról szóló, 2000. november 27-i 2000/78/EK tanácsi irányelv (Irányelv) 2. cikkéből és 6. 
cikkének (1) bekezdéséből eredő kötelezettségeit; 

— kötelezze Magyarországot a költségek viselésére. 

Jogalapok és fontosabb érvek 

A  bírák,  ügyészek  és  közjegyzők  kötelező  felső  korhatárára  vonatkozó  magyar  jogszabályok 
értelmében  e  hivatásrendek tagjainak  szolgálati  jogviszonya  egy bizonyos  életkor  — jelenleg  62. 
életévük — betöltésével megszűnik, míg korábban 70. életévük eléréséig maradhattak hivatalban. A 
szóban forgó jogszabályok előírják, hogy az újonnan megállapított felső korhatárt 2012. január 1-jét 
megelőzően betöltött bírák és ügyészek szolgálati jogviszonya 2012. június 30. napján megszűnik, míg 
ugyanezen életkort 2012. január 1. és 2012. december 31. között betöltő bírák és ügyészek szolgálati 
jogviszonya 2012. december 31.  napjával szűnik meg.  A kötelező  felső  korhatár 70 évről 62 évre 
történő leszállítása a közjegyzői szolgálat esetében 2014. január 1-jén lép hatályba. 

A kötelezettségszegés  megállapítása  iránti  keresete  alátámasztása  érdekében a  Bizottság  az  alábbi 
jogalapokat és érveket terjeszti elő: 

Elsőként  úgy  ítéli  meg,  hogy  a  szóban  forgó  nemzeti  szabályozás  az  Irányelv  2.  cikke  szerinti 
életkoron alapuló eltérő  bánásmódot valósít  meg,  mivel  az kedvezőtlenebb elbánásban részesíti  az 
újonnan meghatározott  kötelező  felső  korhatárt  betöltő  bírákat,  ügyészeket  és  közjegyzőket  annál, 
mint amelyben a többi aktív, az említett életkort el nem érő személy részesül. 

Ahhoz,  hogy  az  életkoron  alapuló  eltérő  bánásmódot  eredményező  szabályozás  mentesüljön  a 
hátrányos megkülönböztetés tilalma alól, meg kell felelnie az Irányelv 6. cikkének (1) bekezdésében  
rögzített  követelményeknek. Így az életkoron alapuló eltérő  bánásmódot eredményező  szabályozást 
egyrészről törvényes célnak kell objektíven igazolnia, másrészről a cél elérését szolgáló eszközöknek 
megfelelőnek és szükségesnek kell lenniük (arányosság elve). 

16 A kérdést l.: Hírlevél II. évfolyam 10. szám, Közigazgatási ügyszak, 19. sorszám alatt.
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E tekintetben a Bizottság fenntartja, hogy sem kifejezett, sem az összefüggésekből adódó törvényes 
cél nem állapítható meg a vizsgált szabályozással kapcsolatban, amely önmagában megvalósítja az  
Irányelv sérelmét, mivel ez a körülmény magakadályozza a nemzeti szabályozás jogszerűségének és 
arányosságának  bírósági  felülvizsgálatát.  A  kötelezettségszegési  eljárás  során  előadott  célok 
törvényessége  tekintetében  a  Bizottság  azzal  érvel,  hogy  az  életkoron  alapuló  hátrányos 
megkülönböztetés  tilalmának  elvétől  való  eltérés  igazolására  alkalmas  céloknak  a  szociálpolitika 
területére tartozó célokat kell tekinteni.

Végül  a  Bizottság  álláspontja  szerint  a  szóban forgó  nemzeti  szabályozás  nem megfelelő  és  nem 
szükséges  az  állítólagos  törvényes  célok  eléréséhez,  mivel  (i)  a  legfeljebb  másfél  éves  átmeneti 
időszak rendkívül rövid, tekintettel a szolgálati jogviszony kötelező  felső  korhatárának 70 évről 62 
évre történő, drasztikus csökkentésére; valamint (ii) az átmeneti időszak nem koherens az általános 
nyugdíjreformra tekintettel, amely az általános öregségi nyugdíjkorhatárt a 2014-től 2022-ig terjedő 
nyolcéves időszakban 62 évről 65 évre fogja felemelni, amely — egy mindössze kétéves időszakot 
követően  —  a  szolgálati  jogviszony  kötelező  felső  korhatárának  ismételt  emeléséhez  vezet.  A 
Bizottság ennek alapján úgy véli, hogy a vizsgált nemzeti szabályozás az érintett bírák, ügyészek és  
közjegyzők jogos érdekeinek aránytalan sérelmével jár és túllépi a kitűzött célok eléréséhez szükséges 
mértéket. 

II. 2012. június 8-án benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Magyarország  (C-
288/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: magyar 
Kereseti kérelmek 
A Bizottság azt kéri a Bíróságtól, hogy 

—  állapítsa  meg,  hogy  Magyarország  nem  teljesítette  a  személyes  adatok  feldolgozása 
vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 
24-i 95/46/EK ( 1 ) európai parlamenti és tanácsi irányelvből eredő kötelezettségeit azáltal, hogy 
idő előtt megszüntette az adatvédelmi biztos megbízatását; 

— kötelezze Magyarországot a költségek viselésére. 

Jogalapok és fontosabb érvek 
A 95/46/EK irányelv előírja, hogy az ezen irányelvet átültető tagállami rendelkezések alkalmazását a 
rájuk bízott feladatok gyakorlása során teljes függetlenségben eljáró tagállami hatóság vagy hatóságok 
felügyeljék.

Magyarországon ez a hatóság 2011. december 31-ig az adatvédelmi biztos volt. Az adatvédelmi biztost 
a  2011.  december  31-  ig  hatályos  magyar  szabályozás  szerint  a  magyar  Országgyűlés  hat  éves 
időszakra választotta. A 2011. december 31-én hivatalban lévő adatvédelmi biztos megbízatása 2008. 
szeptember 29-én kezdődött, így rendes körülmények között 2014 szeptemberéig tartott volna. 

2012. január 1-i hatállyal a vonatkozó magyar szabályozás megváltozott. E változások következtében 
az adatvédelmi biztos intézménye megszűnt, és a 2008. szeptember 29-étől kezdődően hivatalban volt 
adatvédelmi  biztos  megbízatása  megszűnt.  A  95/46/EK  irányelv  szerinti  adatvédelmi  felügyelő 
hatóság  Magyarországon  az  újonnan  létrehozott  Nemzeti  Adatvédelmi  és  Információszabadság 
Hatóság lett. Az új szabályozás szerint e Hatóság élén elnök áll, akit a miniszterelnök javaslatára a  
köztársasági elnök nevez ki kilenc éves megbízatási időre. E tisztségre nem a korábbi adatvédelmi 
biztost nevezték ki. 

A Bizottság szerint az adatvédelmi felügyelő hatóság megbízatásának idő előtti megszüntetése sérti a 
felügyelő  hatóságnak  az  irányelvben  előírt  függetlenségét.  Az  irányelv  nem  határozza  meg  az 
adatvédelmi  felügyelő  hatóság  megbízatása  időtartamát,  így  azt  a  tagállamok  elvben  szabadon 
határozzák meg. A megbízatási időnek azonban ésszerű hosszúságúnak kell lennie, és elengedhetetlen, 
hogy miután egy tagállam meghatározott valamilyen megbízatási időtartamot, tiszteletben is tartsa azt. 
Ha ez nem így lenne, fennállna a veszélye, hogy a megbízatás idő előtti megszüntetésének kockázata 
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befolyásolhatja a felügyelő  hatóságot feladatai végrehajtásában, és ez a veszély sértené a felügyelő 
hatóság függetlenségét. 

A kereset elfogadhatósága körében a Bizottság rámutat, hogy mivel a korábbi adatvédelmi felügyelő 
hatóság az indokolással ellátott véleményben szabott határidő végéig nem került vissza a tisztségébe, a 
jogsértés ebben az időpontban is fennállt. A jogsértés orvoslása nem lehetetlen: Magyarországnak meg 
kell  tennie a szükséges intézkedéseket  annak érdekében,  hogy a korábbi  adatvédelmi  biztos ismét  
elfoglalja a 95/46/EK irányelv szerinti  tisztségét a megbízatásából 2011.  december 31-ét  követően 
még hátralévő időtartamra. A Bizottság el tudja fogadni a jogsértés megfelelő orvoslásaként, ha erre az 
időtartamra a korábbi adatvédelmi biztost az új Hatóság elnöki posztjára nevezik ki. Magyarország 
ezzel kapcsolatban nem hivatkozhat az új Hatóság jelenlegi elnöke függetlenségére, mert ezzel saját  
jogsértésére hivatkozna a saját védelmében. A jogsértés hatásait orvosolni kell, nem pedig fenntartani. 

A Bizottság szerint a megbízatás idő előtti megszüntetését csak súlyos és objektíve ellenőrizhető okok 
indokolhatják, de Magyarország nem hivatkozott ilyen okra. 

A Bizottság nem vitatja Magyarország azon jogát, hogy átalakítsa a felügyelő hatóságát, így például a 
korábbi „adatvédelmi biztos”-modellről egy a magyar jog szerinti „hatóság” modelljére térjen át. Az 
intézményi  modell  megváltoztatása  azonban egyáltalán nem tette  szükségessé a  korábbi  felügyelő 
hatóság megbízatásának idő előtti megszüntetését. Lehetséges lett volna Magyarország számára, hogy 
belső  jogában  előírja  akár  azt,  hogy  az  új  modellt  csak  a  hivatalban  lévő  adatvédelmi  biztos 
megbízatása  lejárta  után  kelljen  alkalmazni,  akár  azt,  hogy az  új  Hatóság  első  elnöke  a  korábbi 
adatvédelmi biztos legyen a megbízatásából hátralévő időtartamra. 

Ha  a  tagállami  modellváltásra  történő  hivatkozás  elfogadható  lenne,  akkor  a  Bizottság  szerint  az 
Unióban bármely adatvédelmi felügyeleti hatóság állandóan ki lenne téve annak a veszélynek, hogy 
megszüntethető  a megbízatása olyan jogalkotási intézkedéssel, amely megszünteti az éppen fennálló 
hatóságot, és a 95/46/EK irányelv szerinti feladatkör gyakorlására új hatóságot hoz létre a helyében.  
Nem zárható ki, hogy ilyen reformokat használnának fel a politikai hatóságok helytelenítését kiváltó 
adatvédelmi  felügyelő  hatóságok  szankcionálására  és  ellenőrzésére.  Az  ilyen  befolyásolás  puszta 
kockázata is összeegyeztethetetlen a felügyelő hatóságok teljes függetlenségével. 

A Bizottság  szerint  továbbá  Magyarország  nem  alapozhatott  a  korábbi  adatvédelmi  biztosnak  a 
sajtóban megjelent homályos nyilatkozataira olyan feltételezést, amely szerint az adatvédelmi biztos 
már ne lett volna hajlandó ellátni a 95/46/EK irányelv 28. cikkében előírt feladatait, és a megbízatását 
ezen az alapon sem szüntethette meg idő előtt. 

III. 2012. május 25-én benyújtott kereset  (T-221/12. sz. ügy) 
A keresetlevél nyelve: angol 
Kereseti kérelmek 
A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék: 

— minősítse a jelen keresetet elfogadhatónak; 

— helyezze hatályon kívül a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) 
(OHIM) negyedik  fellebbezési  tanácsának az  R 2401/2010-4.  sz.  ügyben 2012.  március  26-án 
hozott határozatát; 

—  az OHIM-ot kötelezze a felperesnek a Törvényszék előtti jelen eljárással kapcsolatban felmerült 
költségeinek viselésére; 

—  az OHIM-ot  kötelezze a  felperesnek az  OHIM negyedik fellebbezési  tanácsa előtti  alapeljárás 
során felmerült költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek 
A közösségi védjegy bejelentője: a fellebbezési tanács előtti eljárásban részt vevő másik fél. 
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Az érintett közösségi védjegy: a 32. osztályba tartozó árukra vonatkozó „SUN FRESH” szóvédjegy — 
6171433. sz. közösségi védjegybejelentés 

A felszólalási eljárásban hivatkozott védjegy vagy megjelölés jogosultja: a felperes. 

A hivatkozott védjegy vagy megjelölés: az 5. osztályba tartozó árukra vonatkozó, 605014. sz. „SUNNY 
FRESH” közösségi szóvédjegy; a 32. osztályba tartozó árukra vonatkozó, 2016689. sz. „SUNRIDER 
SUNNY FRESH” egyesült királyságbeli  fekete-fehér ábrás védjegy;  a 32. osztályba tartozó árukra  
vonatkozó 169766. sz. „SUNRIDER SUNNY FRESH” ír fekete-fehér ábrás védjegy; az 5. osztályba  
tartozó  árukra  vonatkozó,  144500.sz.  „SUNNYFRESH”  magyar  szóvédjegy;  az  5.,  29.  és  32. 
osztályba tartozó árukra vonatkozó, 574389. sz. „SUNRIDER SUNNY FRESH” benelux fekete-fehér 
ábrás védjegy. 

A felszólalási osztály határozata:  a felszólalási osztály a felszólalásnak helyt  adott,  és a közösségi 
védjegybejelentést elutasította. 

A fellebbezési  tanács  határozata:  a  fellebbezési  tanács  a  megtámadott  határozatot  hatályon  kívül 
helyezte, és a felszólalást elutasította. 

Jogalapok: 

— a 207/2009 tanácsi rendelet 42. cikke (2) és (3) bekezdésének megsértése; 

—  a 207/2009 tanácsi rendelet 75. cikke második mondatának és 76. cikke (1) bekezdése második 
mondatának megsértése; 

— a 207/2009 tanácsi rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértése.

A Kúria 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

Kfv. VI. 37.466/2011/5. 
A közösségi jogszabályok hatályba lépése előtti időben elkövetett jogsértésre a később hatályba lépett  
közösségi  normák  nem  alkalmazhatók.  A  megtévesztő  reklám  a  közzétételkor  fennálló  fogyasztói  
ismeretek tükrében ítélhető meg. 

Az 2005/29/EK irányelv és a 1008/2008/EK rendelet alkalmazhatósága körében a Kúria rámutatott 
arra,  hogy az 2005/29/EK irányelv  19.  cikke egyértelműen megfogalmazta,  hogy a  tagállamok az  
irányelvben foglalt intézkedéseket 2007. december 12-től alkalmazzák. A 1008/2008/EK rendelet 28.  
cikke  értelmében  a  rendelet  2008.  november  1-jétől  kötelező  és  közvetlenül  alkalmazandó  a 
tagállamokban. 
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A  Pp.  339/A.§-a,  amely  a  határozathozatalkor  alkalmazandó  jogszabályok  alapján  történő 
felülvizsgálatot írja elő, nem értelmezhető úgy, hogy a határozat meghozatalakor már hatályban levő, 
de az elkövetett jogsértéskor még hatályban nem volt rendelkezés alapján kell megítélni a jogsértést és 
így visszamenő hatályt kell tulajdonítani a később hatályba lépő rendelkezéseknek – anélkül, hogy az  
adott rendelkezés a folyamatban levő ügyekre alkalmazhatóságát az érintett rendelkezés kimondaná.  
Mindezek alapján az 2005/29/EK irányelv a hatályba lépése előtt elkövetett jogsértő magatartásokra 
nem alkalmazható.  A 1008/2008/EK rendelet  csak akkor  alkalmazható,  ha  az  kedvezőbb szabályt  
tartalmaz a felperesre nézve, azonban ez a perbeli esetben nem állapítható meg.

Ugyanez mondható el mindazon körülményekre, amelyek a jogsértés elkövetése után következtek be, 
így  a  piaci  gyakorlat,  a  fogyasztói  ismeretek  változása  nem  vehető  figyelembe.  A  felperes 
határozathozatalig megváltoztatott  tájékoztatási gyakorlata nem értékelhető enyhítő körülményként,  
mert  a  jogkövető  magatartás  minden  jogalkalmazótól,  így  a  felperesi  vállalkozástól  is  elvárható 
magatartás, sőt kötelezettség, ezért az az elkövetett jogsértés súlyát, megítélését nem befolyásolja a  
bírság kiszabása során.

A felperesnek az a hivatkozása, hogy a honlapon elérhető részletes tájékoztatás miatt az esetlegesen 
fel  nem  tüntetett  tulajdonságok  miatt  a  hirdetések,  reklámok  nem  jogsértőek,  szintén  nem 
megalapozott.  A  felperes  által  hivatkozott  C-112/10.,  de  helyesen  C-122/10.  számú  ítélet  59.  
bekezdése is követelményként  fogalmazza meg, akkor megfelelő a reklám, a hirdetés, ha a termék 
lényeges  tulajdonságait  megadja  és  a  további  adatokkal  kapcsolatban  utal  a  kereskedő  internetes 
oldalára,  ahol  az  alapvető  jelentőségű  információk  megtalálhatók.  A  perbeli  esetben  a  vizsgált 
hirdetések, reklámok nem tartalmaztak ilyen utalást további elérhető információk forrására, helyére.  
Önmagában az a tény,  hogy a felperes honlapot működtetett és ott a kérdéses további információk 
elérhetők  voltak,  nem  menti  a  felperest  a  jogsértés  alól,  mert  megtévesztő  reklám  esetében  a 
termék/szolgáltatás  lényeges  tulajdonságára  nézve  elhallgatott  (pl.  poggyászdíj  fizetés)  vagy 
felérthetetlennek tűnő (pl.  teljes ár,  egyirányú  vagy oda-vissza út)  adat  esetében a fogyasztó nem 
köteles a tájékoztatás valóságának, teljes körűségének ellenőrzésére és e körben további információk 
keresésére. 
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Emberi jogi közlemények

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának magyar vonatkozású ítéletei
Az adott időszakban nem vált véglegessé Magyarország elleni határozat.

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának kiemelten fontos ítéletei

1. Ioannis Michelioudakis Görögország elleni ügye (54.447/10. sz. ügy)17

A kérelmező, ellen 2003. február 5-én büntetőeljárást indítottak hamis tanúzásra való felbujtás miatt.  
Az Athéni  Büntető Bíróság 2006.  február  15-én bűnösnek találta  és 22 hónap szabadságvesztésre  
ítélte. A kérelmező fellebbezett. A másodfokú tárgyalás eredetileg 2006. december 11-ára volt kitűzve,  
de 2007. március 2-re halasztották, amikor is az Athéni Fellebbviteli Bíróság büntetését 9 hónapra  
mérsékelte.  A  kérelmező  2007.  május  10-én  jogorvoslati  kérelmet  nyújtott  be  a  Legfelsőbb 
Bírósághoz.  A Legfelsőbb Bíróság 2008.  november  25-én az  ítéletet  hatályon  kívül  helyezte  és  a 
Fellebbviteli Bíróságot új eljárásra utasította. 2009. március 27-én a Fellebbviteli Bíróság a kérelmező 
büntetését  hét  hónap  szabadságvesztésre  mérsékelte.  A  kérelmező  2009.  szeptember  25-én  ismét  
fellebbezett a Legfelsőbb Bírósághoz, amely 2010. február 24-én kihirdetett és 2010. március 5-én 
hitelesített ítéletével elutasította a fellebbezést.

A  kérelmező  először  is  azt  sérelmezte,  hogy  az  eljáró  bíróságok  az  eljárás  hossza  tekintetében 
megsértették az Egyezmény 6. cikkében felállított „ésszerű időtartam” elvét. Másodsorban, érvelése  
szerint  Görögországban  nincs  olyan  jogorvoslat,  amelynek  keretei  között  az  eljárás  elhúzódását 
lehetne sérelmezni.

Miután  emlékeztetett  arra,  hogy  az  eljárások  tartamának  ésszerűségét  különösen  az  ügy 
bonyolultságára, a kérelmező és az illetékes hatóságok magatartására, és arra tekintettek kell felmérni, 
hogy mi volt a kérelmező fél érdeke a jogvitában, a Bíróság megerősítette, hogy a Szerződő Feleknek  
oly módon kell megszervezniük jogrendszerüket, hogy bíróságaik mindenki számára biztosítani tudják 
az  ellenük emelt  vád  tárgyában  ésszerű  időn belül  döntő  jogerős  ítélethez  való  jogot.  A  Bíróság 
megjegyezte,  hogy  bár  a  jelen  ügy  nem  vet  fel  bonyolult  kérdéseket,  az  eljárások  tartama  
összességében meghaladta a 7 évet, ezért nem elégíti ki az „ésszerű idő” követelményét. A Bíróság  
mindezek következtében megállapította az Egyezmény 6. cikke 1. bekezdésének sérelmét.

A  kérelmező  az  Egyezmény  13.  cikke  alapján  azt  is  sérelmezte,  hogy  nincs  olyan  bíróság 
Görögországban,  amely  hatáskörrel  rendelkezne  a  büntetőeljárások  elhúzódása  miatt  benyújtott  
panaszok  elbírálására.  A  Bíróság  emlékeztetett  először  is  arra,  hogy  az  Egyezmény  13.  cikke 
megköveteli,  hogy  nemzeti  szinten  létezzen  hatékony  jogorvoslat  az  eljárások  túlzott  elhúzódása 
kapcsán, másodszor arra, hogy korábban már úgy ítélte, hogy a görög jogrendszer  nem biztosít az 
Egyezmény  13.  cikkének értelmében  vett  hatékony jogorvoslatot  a  büntetőeljárások hossza  miatt. 
Jelen  esetben,  ámbár  a  görög  Kormányzat  azzal  érvelt,  hogy  a  kérelmező  a  közigazgatási 
bíróságokhoz fordulhatott  volna  a  görög Ptké.  alapján,  de  nem mutatta  ki,  hogy ez  a  jogorvoslat 
elméletileg  és  gyakorlatilag  is  elérhető  és  hatékony,  és  így kielégíti  az  Egyezmény  13.  cikkének  
követelményeit, ezért a  a Bíróság megállapította az Egyezmény 13. cikkének sérelmét.

A Bíróság a kérelmező javára 3.000,-Euro nemvagyoni kártérítést ítélt meg.

A Bíróság egyidejűleg irányadó döntést is hozott. Rámutatott arra, hogy a büntető eljárások elhúzódó 
időtartama állandó probléma Görögországban, amely 2001 és 2011 közt több mint  300, a bírósági  
eljárás  elhúzódásával  kapcsolatos  ítélet  meghozatalához  vezetett,  jelentős  részben  büntetőügyben. 
Ráadásul a Bíróság ismételten megállapította a 13. cikk sérelmét hatékony belföldi jogorvoslat hiánya 
miatt,  amely  révén  a  kérelmezők  érvényesíteni  tudták  volna  az  „ésszerű  időn  belül  történő 

17 Az ítélet 2012. július 3-án vált véglegessé.

25



tárgyaláshoz” való jogukat. A probléma visszatérő és tartós jellegéből adódóan, a Bíróság az irányadó 
döntés meghozatalát tartotta megfelelőnek.

Ámbár  a  görög  hatóságok  által  a  hazai  jogalkotás  körében  tett  különböző  erőfeszítések  (bírák 
létszámának  növelése,  új  bírósági  épületek  építése,  bírósági  nyilvántartások  korszerűsítése ,  új 
módszerek  az  eljárás  lebonyolítására)  azt  mutatták,  hogy  a  megfelelő  hatóságok  nem  hagyják 
egyszerűen  figyelmen  kívül  a  bírósági  eljárások elhúzódásának égető  problémáját,  a  Bíróság  úgy 
találta, hogy a görög jogrendszerben még mindig nem található olyan jogorvoslat, amellyel a vád alá 
helyezett  az  ésszerű  időn  belül  való  tárgyaláshoz  való  jogát  érvényesíthetné.  A  jelen  ügyben 
azonosított probléma rendszer-jellegét támasztja alá az a tény is, hogy a Bíróság 2007 óta már több  
mint  40  olyan  ítéletet  hozott  Görögországgal  szemben,  amelyben  a  6.  cikk  1.  bekezdésének 
megsértését állapította meg a büntetőeljárások elhúzódása miatt, és több mint 250 Görögország elleni,  
eljárás elhúzódása miatti  ügy van jelenleg is  folyamatban a Bíróság előtt,  amelyből  több mint  50  
kizárólag büntetőeljárással kapcsolatos. A Bíróság ezért arra a következtetésre jutott, hogy ez a helyzet  
egy olyan gyakorlatot tükröz, amely nem egyeztethető össze az Egyezménnyel.

Ami a megteendő általános intézkedéseket illeti, a Bíróság emlékeztetett arra, hogy elvben az Államok  
feladata, hogy a Miniszteri  Bizottság ellenőrzése alatt  megválassza azokat az eszközöket,  amellyel  
teljesíti az Egyezmény 46. cikke szerinti kötelezettségeit.

Ami  a  jelen  ügyben  azonosított  rendszerszintű  probléma  leküzdése  érdekében  bevezetendő 
jogorvoslatot  vagy  jogorvoslatokat  illeti,  a  Bíróság  megjegyezte,  hogy  bár  a  legjobb  megoldás  
abszolút értelemben a megelőzés annak biztosítása révén, hogy a hazai bírósági rendszert megfelelő 
módon szervezik meg, rendelkezéseket kell elfogadni egy,  az eljárásokat felgyorsító, elégtételt adó  
jogorvoslat,  illetve  annak  érdekében,  hogy  biztosítsák  a  büntetés  mérséklésének  lehetőségét  a  
büntetőeljárás eltúlzott hosszára tekintettel. 

Görögországra  hagyva  a  megteendő  konkrét  intézkedések  kiválasztását  és  elismerve  a  görög 
jogrendszer legutóbbi újításait, a Bíróság úgy ítélte, hogy a nemzeti hatóságoknak 1 éven belül be 
kellene  vezetniük  egy  vagy  több  olyan  jogorvoslatot,  amely  alkalmas  arra,  hogy  megfelelő  és  
elégséges kárpótlást nyújtson a büntető eljárások ésszerűtlen hossza miatt. A Bíróság úgy ítélte, hogy a 
görög hatóságok által nemzeti szinten szükséges intézkedések megtételétől függően, az összes olyan  
kétoldalú eljárást, amely kizárólag a görög bíróságok előtt folyó büntetőeljárások eltúlzott időtartama 
miatt van folyamatban előtte, jelen ítélet véglegessé válásától számított egy évig el kellene halasztania.

2. Luciclei Assunção Chaves Portugália elleni ügye (61.226/08. ügy)18

A kérelmező Portugáliában élő brazil  állampolgár,  akinek 2006-ban egy portugál  állampolgárságú 
nőtől  egy  kórházban  lánygyermeke  született.  Mivel  a  kórház  személyzete  aggódott  a  gyermek  
biztonságáért,  értesítette  az  ügyészséget,  hogy  az  anyja  drogfüggőségben  szenved,  tanulási  
nehézségekkel és epilepsziával küzd, és még arra sem hajlandó, hogy saját magáról gondoskodjék.  
Kiemelték,  hogy a  gyermek  szüleinek  bizonytalan  az  anyagi  háttere,  és  az  anya  családjával  nem 
jönnek ki jól.  A „Bizottság a veszélyeztetett gyermekek és fiatalok védelméért” elrendelte, hogy a  
gyermeknek a kórházban kell maradnia, azután nevelőintézetbe kerül elhelyezésre. 2009. április 2-án a 
Lisszaboni Családjogi Bíróság megfosztotta a szülőket szülői felügyeleti és kapcsolattartási jogaiktól. 
A  bíró  2009.  szeptemberében  a  gyermek  részére  ideiglenes  gyámot  rendelt,  és  megindította  az  
örökbefogadási eljárást. 

A kérelmező – az Egyezmény 8. cikkére hivatkozással – azt sérelmezte, hogy lánya nevelőintézetben 
való elhelyezése és szülői felügyeleti jogtól való megfosztása megsértette a családi élete tiszteletben  
tartásához való jogát. A kérelmező – az Egyezmény 13. cikkére hivatkozással – azt is előadta, hogy a  
Lisszaboni Családjogi Bíróság ítéletét támadó hatékony jogorvoslatot megtagadták tőle. A Bíróság ez 
utóbbi panaszát az Egyezmény szigorúbb követelményeket támasztó 6. cikkének 1. bekezdése alapján  
bírálta el. 

18 Az ítélet 2012. július 9-én vált véglegessé.
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A Bíróság emlékeztetett: az Egyezmény 6. cikkének 1. bekezdése mindenki számára garantálja azt,  
hogy a polgári jogaival és kötelességeivel kapcsolatos vitáról bíróság döntsön. Erre a „bírósághoz való 
jogra”, amelynek egyik vetülete a bírósági úthoz való hozzáférés, bárki hivatkozhat, aki komoly oka 
van arra, hogy úgy ítélje: valaki jogosulatlanul beavatkozott polgári jogainak gyakorlásában és azt  
sérelmezi,  hogy  nem  volt  lehetősége  a  vitát  egy,  a  6.  cikk  1.  bekezdéseiben  meghatározott 
követelményeknek (amely biztosítékokat minden bíróságnak biztosítania kell, úgy első fokon, mint 
másodfokon  vagy  felülvizsgálati  szinten,  ha  egyszer  az  Egyezmény  rendelkezéseit  korábbi 
megsértését  egy  magasabb  szintű  bíróság  tudja  kiküszöbölni)  megfelelő  ítélkező  bíróság  elé 
terjeszteni. Így tehát a 6. cikk 1. bekezdése tehát  biztosítja a peres feleknek a nevezett bírósághoz való 
hatékony hozzáférés jogát a polgári jogaikkal és kötelességeikkel kapcsolatos döntés érdekében. Az 
államok maguk döntik el, hogy e célból milyen eszközöket alkalmazzanak, és a 6. cikk 1. bekezdése 
értelmében  nem  kötelesek  az  ügyvédi  segítséget  biztosítani,  amely  egyedül  akkor  tűnik 
elengedhetetlennek a bírósághoz való jog hatékony érvényesítéséhez, ha törvény írja elő az ügyvédi  
képviseletet, vagy ha az eljárás vagy az ügy összetettsége miatt szükséges.

A Bíróság esetjogából világos, hogy a bírósághoz való hozzáférés joga nem abszolút és  hallgatólagos  
korlátozásoknak  van  alávetve,  főleg  a  fellebbezés  megengedhetőségével  kapcsolatban,  mivel  a  
fellebbezés természetéből kifolyólag állami szabályozást igényel, így az Államnak ezzel kapcsolatban 
bizonyos fokú mérlegelési jogköre van. Ám ezek a korlátozások a peres fél szabad hozzáférését nem 
korlátozhatják olyan módon vagy mértékben, amely a bírósághoz való jog lényeges tartalmát sérti. 
Másrészt, az alkalmazott korlátozások csak akkor vannak összhangban a 6. cikk 1. bekezdésével, ha  
jogszerű célt  követnek,  és ésszerű arányossági  kapcsolat van az alkalmazott  eszközök és az elérni 
kívánt cél között.

A Bíróság a jelen ügy kapcsán megjegyezte, hogy a kérelmező nem volt jelen a Lisszaboni Családi 
Bíróság 2009. április 2-án, amikor a ítéletet kihirdették. Kiemelte ugyanakkor, hogy az ítéletet 2009. 
április  7-én  személyesen  kézbesítették  neki,  amikor  megjelent  a  Lisszaboni  Családjogi  Bíróság 
kezelőirodájában.  Ekkor  indult  meg  a  tíznapos  fellebbezési  határidő,  amely  alatt  a  Fellebbviteli 
Bírósághoz  fordulhatott.  Bár  a  kérelmező  az  ítélet  ellen  valóban  nem nyújtott  be  fellebbezést  a  
Lisszaboni Fellebbviteli Bírósághoz, de  kifejezte az ítélettel szembeni ellenkezését két elektronikus  
úton benyújtott panasz útján, az egyiket a Legfőbb Ügyésznek küldte  2009. április 9-én, a másikat a  
Legfelsőbb Bíróságnak 2009. április 10-én.

A Bíróság  emlékeztetett,  hogy a  hazai  jogorvoslati  kimerítésének az  Egyezmény  35.  cikkének 1.  
bekezdésében foglalt szabálya lehetőséget ad a Részes Államoknak, hogy az megakadályozzák vagy 
orvosolják a velük szemben állított jogsértést, mielőtt a Bíróság közbelép. Ezen rendelkezés tehát azt a 
kötelezettséget írja elő a kérelmezőknek,  hogy elsősorban a hazai  joguk szerint  rendelkezésre álló  
jogorvoslati lehetőségeket merítsék ki, feltételesen mentesítve az Államokat az alól, hogy a Bíróság  
előtt  feleljenek  cselekményeikért.  A  Bíróság  hangsúlyozta,  hogy  ezt  a  szabályt  az  eset  
körülményeinek megfelelő figyelembevételével kell alkalmazni.  Azt is elismerte, hogy az Egyezmény 
35. cikkét bizonyos mértékig rugalmasan és túlzó formalizmus nélkül kell alkalmazni. Elegendő, ha az 
érintett személy az egyezményes szervek elé tárni kívánt panaszoknak „legalább a lényegét, a belső 
jogban meghatározott feltételek és határidők szerint” felhozza.

A 35.  cikk  1.  bekezdése  azonban azon a  feltevésen  alapul,  hogy a  belső  rendszer  kellő  mértékű 
bizonyossággal nemcsak elméletben,  hanem a gyakorlatban is hatékony orvoslást nyújt az állítólagos 
jogsértésekre, ennek hiányában hiányozni fog a szükséges hatékonyság és hozzáférhetőség; a belső 
jogorvoslatok ki nem merítésére hivatkozó Kormányzatra hárul, hogy meggyőzze a Bíróságot arról: 
az események időszakában a jogorvoslat hatékony és elérhető volt úgy elméletben mint gyakorlatban, 
és  alkalmas volt arra, hogy a kérelmező panaszára orvoslást nyújtson, és a sikerre ésszerű kilátás volt.  
Ráadásul  a  „nemzetközi  jog  általános  elismert  elvei”  szerint  bizonyos  különleges  körülmények 
felmentik  a  kérelmezőt  a  belső  jog  alapján  rendelkezésre  álló  jogorvoslatok  kimerítésének 
kötelezettsége alól. Így mentesül annak a belső jogorvoslatnak az igénybevétele alól az,  aki azt állítja,  
hogy ez a jogorvoslat a joggyakorlat alapján bukásra van ítélve. Mindazonáltal a kérelmezőnek kell  
bizonyítania azt, hogy a Kormányzat által felhozott jogorvoslatot ténylegesen igénybe vette, vagy az  
bizonyos  okokból az  eset  különleges  körülményei  miatt  nem volt  megfelelő vagy hatékony,  vagy 
bizonyos körülmények mentesítették e kötelezettsége alól. 
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A Bíróság kiemelte, hogy nem feladata a nemzeti bíróságok helyettesítése. A belső jog értelmezése 
elsősorban  a  nemzeti  hatóságokra,  nevezetesen  a  bíróságokra  hárul.  A  Bíróság  szerepe  arra 
korlátozódik, hogy megvizsgálja az ilyen értelmezések hatásainak Egyezménnyel való összhangját. Ez 
különösen igaz az olyan szabályok bírósági értelmezésére, amelyek egy fellebbezés alakiságaira és  
határidejére  vonatkoznak.  Valójában  a  Bíróság  úgy  ítéli,  hogy  egy  fellebbezés  előterjesztésének 
alakiságaira  és  határidejére  vonatkozó  szabályok  megalkotásának  célja  az  jól  működő 
igazságszolgáltatás és különösen a jogbiztonság elve tiszteletben tartásának biztosítása. Az érintettek 
arra számíthatnak, hogy e szabályok alkalmazásra kerülnek, a Bíróság ezért úgy ítélte nem lehet szó a 
jogorvoslat kimerítéséről, ha azt az alakiságok megsértése miatt hivatalból elutasítottak.

A  jelen  ügyben  a  Bíróság  megállapította,  hogy  a  kérelmezőnek  lehetősége  volt  fellebbezni  a 
Lisszaboni Fellebbviteli Bírósághoz a Lisszaboni Családjogi Bíróság 2009. április 2-án meghozott és  
vele 2009. április 7-én közölt ítéletével szemben, és e jogorvoslat hatékonysága nem volt vitatott. El 
kell ismerni, hogy a kérelmező nem tartotta tiszteletben sem a fellebbezés alakját, sem annak útját a  
Lisszaboni Családi Jogi Bíróság ítéletének vitatása során. A kérelmező valójában az ítélettel szembeni 
ellenkezését  két  olyan  hatóság  előtt  fejezte  ki,  amelyeknek  nem  volt  hatáskörük  az  állítólagos 
jogsérelem orvoslására. Ráadásul a portugál Pp. 1409. cikke a másodfokú eljárásban a fellebbező fél  
számára előírja a jogi képviseletet; a bírósághoz való jogról szóló törvény 24. cikkének 4. bekezdése 
szerint a jogi segítségnyújtás iránti kérelem megszakította volna a fellebbezésre nyitva álló határidőt,  
azonban a kérelmező ilyen tárgyú kérelmet csak 2009. augusztus 10-én nyújtott be, amikor az ítélet 
már jogerőre emelkedett. 

A  Bíróság  szerint  indokolt  ugyanakkor  felvetni  azt  a  kérdést,  hogy  a  kérelmezőt  megfelelően 
tájékoztatták-e a  Lisszaboni Családjogi Bíróság ítélete elleni fellebbezés során követendő eljárásról,  
hiszen az ítélethirdetés alkalmával a kérelmező nem volt jelen, az eljárás során nem képviselte ügyvéd,  
és csak tíz nap állt a rendelkezésére a fellebbezés benyújtására.

A Bíróság (jóllehet egy büntetőeljárással kapcsolatos ügyben, amelynek a végén az egyén távollétében 
ítélték el) úgy ítélte, hogy a bírósághoz való jog szempontjából fontos, hogy a vonatkozó szabályok,  
többek  közt  a  jogorvoslati  lehetőségek  és  a  határidők  világosan  meg  legyenek  határozva,  és  
mindezeket a lehető legvilágosabban hozzák a felek tudomására annak érdekében, hogy jogszerűen 
tudjanak eljárni. Ez különösen így van akkor, ha annak, akit távollétében ítéltek el, nincs ügyvédje,  
illetve nem képviseli akkor, amikor értesítik az elítéléséről: haladéktalanul, hiteles és hivatalos módon 
tájékoztatni  kell  a  jogorvoslati  lehetőségekről  és  benyújtásuk  határidejéről.  Nem  kell  a  jogot 
értelmezni vagy olyan tanácsot adni, amelyeket csak ügyvédek tudnak adni, de jelezni kell, hogy az  
ítélet ellen fellebbezésnek van helye.

A Bíróság úgy ítélte, hogy a veszélyeztetett gyermekek védelmére szolgáló eljárás bonyolult, nemcsak 
a vizsgálandó kérdések miatt, hanem a központi kérdések különöse súlyos és  érzékeny  természete 
miatt a gyermek és a szülők szempontjából.  

A Bíróság elismerte, hogy a Lisszaboni Családjogi Bíróság minden tőle elvárható intézkedést megtett 
annak  érdekében,  hogy a  kérelmező  és  élettársa  hatékonyan  részt  vehessen  az  eljárásban.  Ennek 
ellenére úgy ítélte, hogy további óvintézkedéseket és lépéseket kellett volna tennie, miután észlelte,  
hogy a kérelmező nem értesült az ítélethirdetés időpontjáról, fokozott óvatossággal és gondossággal  
kellett  volna  eljárnia,  figyelemmel  arra  is,  hogy nem képviselte  ügyvéd.  A  Bíróság  azonban  azt 
észlelte, hogy a Lisszaboni Családjogi Bíróság ítéletében nem jelezte sem a fellebbezés lehetőségét,  
sem a jogerőre emelkedés időpontját, minthogy a portugál jog az ilyen jellegű eljárás tekintetében nem 
követelte meg azt, hogy e felsorolt adatok szerepeljenek benne. A fentiekre tekintettel a Bíróság úgy 
ítélte, hogy – figyelembe véve az ügy különleges körülményeit – nem hibáztatható amiatt, hogy az 
ítéletet nem a törvényben előírt formában és úton vitatta. Ezért a jelen ügyben a fellebbezés módjára, 
alakjára és határidejére vonatkozó világos, megbízható és hivatalos tájékoztatás hiánya a kérelmező 
vonatkozásában  az  Egyezmény  6.  cikkének  1.  bekezdésében  biztosított  bírósághoz  fordulás  jogát 
megsértette, következésképpen az Egyezmény 6. cikkének 1. bekezdését megsértették. 

Az  Egyezmény  8.  cikke  sérelmének  vizsgálata  kapcsán  a  Bíróság  emlékeztetett,  hogy  szülő  és  
gyermeke számára az együttlét a családi élet egyik lényeges eleme, és az olyan hazai intézkedések,  
amelyek ennek élvezetét, az Egyezmény 8. cikkében biztosított jogba való beavatkozásnak minősül.  
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Az ilyen beavatkozás megsérti az Egyezmény 8. cikkét, kivéve, ha azt „törvény határozza meg”, e 
rendelkezés  második  bekezdése  szerinti  egy  vagy  több  legitim  célt  követ  és  „egy  demokratikus 
társadalomban szükséges” annak elérése érdekében. A „szükségesség” fogalma magába foglalja, hogy 
a beavatkozás nyomós  társadalmi  szükségletet  elégít  ki,  és -  különösen - arányos  az elérni  kívánt 
céllal.

Jelen  esetben  nem volt  vitatott  a  Bíróság  előtt,  hogy  G.  gondozásba  vétele  a  kérelmező  családi 
életének tiszteletben tartásához fűződő jogába történő beavatkozásnak minősül. Az 1999. szeptember 
1-i  147/99-es,  2003.  augusztus  22-i  31/2003-as  törvénnyel  módosított  törvény  alapján  a  vitatott 
intézkedés a „törvény határozza meg”. A Lisszaboni Családjogi Bíróság ítéletének indokolásából az is 
nyilvánvaló,  hogy  azt  a  gyermek  érdekeinek  védelmében  hozták,  így  a  kérdéses  beavatkozás  az 
Egyezmény 8. cikkének 2. bekezdése szerint „mások jogainak és szabadságainak védelmének” legitim 
célját követte.

A vitatott  intézkedés „egy demokratikus társadalomban szükséges” voltának megítélése kapcsán a 
Bíróság  az  ügy  egészének  fényében  vizsgálta,  hogy  az  annak  alátámasztására  felhozott  érvek 
tárgyszerűek és elégségesek voltak-e az Egyezmény 8.  cikk 2.  bekezdésének értelmében.  Evégből  
figyelembe kell  vennie a Bíróságnak,  hogy egy család felbomlasztása igen súlyos  beavatkozásnak 
minősül;  egy  ilyen  intézkedésnek  a  csak  a  gyermek  érdeke  által  sugallt  és  megfelelő  súlyú  és 
bizonyosságú megfontolásokon alapulhat. 

Noha a 8. cikk célja lényegében az, hogy az egyén számára védelmet nyújtson a közhatalom önkényes 
beavatkozásai ellen, ez hallgatólagosan egy tevőleges kötelezettség többletterhét is rója az Államra, a  
családi élet védelméhez való jog hatékony „tiszteletben tartása” érdekében. Így ahol a családi kötelék  
fennáll,  az  Államnak  elvben  úgy kell  cselekednie,  hogy  lehetővé  tegye  e  kötelék  erősödését,  és  
intézkedéseket kell tennie annak érdekében, hogy szülő és az érintett gyermek találkozzék. Az Állam 
8.  cikk  szerinti  tevőleges  és  nemtevési  kötelezettsége  közötti  határt  nem  lehetséges  pontosan  
meghatározni, az alkalmazandó elvek azonban ennek ellenére hasonlóak. Mindkét esetben tekintettel  
kell lenni az egymással versengő érdekek közti igazságos egyensúly megteremtésére; hasonlóképpen 
az Államnak mindkét esetben van bizonyos mérlegelési joga. A Bíróságnak tehát nem az a feladata,  
hogy  felváltsa  a  nemzeti  hatóságokat  a  gyermekek  nevelésbe  vétele  kérdéseinek  és  azon  szülők 
jogainak  szabályozásával  kapcsolatos  hatásköreik  gyakorlásában,  akiknek  gyermekét  elhelyezték, 
hanem az,  hogy  az  Egyezmény  szempontjából  ellenőrizze  e  mérlegelési  jogkörük  alapján  hozott 
döntéseiket. 

A gyermek gondozásba vételét követően még a hatóságok által alkalmazott további korlátozásokat,  
például  a  kapcsolattartási  jog  tekintetében  még  szigorúbban  kell  ellenőrizni,  minthogy  e  további 
korlátozások a szülő és a kisgyermek közötti családi kapcsolat megszakadásának veszélyével járnak.  
Rendesen  fontolóra  kell  venni,  hogy  a  gyermek  gondozásba  vételét  ideiglenes  intézkedésként 
megszüntessék, amint a helyzet megengedi; és minden végrehajtási cselekménynek összhangban kell 
lenni a természetes szülő és a gyermek összehozásának végső céljával. Ebből a szempontból igazságos 
egyensúlyt  kell  megteremteni  a  gyermeknek  az  elhelyezéséhez,  és  a  szülőnek a  gyermekkel  való  
együttléthez fűződő érdeke közt. E gyakorlat folytatása során a Bíróság különös jelentőséget tulajdonít  
a gyermek legjobb érdekének, ami – jellegéből és súlyából fakadóan – meghaladhatja a szülő érdekét.

Jelen ügyben,  minthogy a Lisszaboni Családjogi  Bíróság ítéletét a másodfokú bíróság nem bírálta  
felül, a Bíróság vizsgálatát csak a bíróság 2009. április 2-ai ítéletében felhozott indokokra korlátozta.  
A Bíróság  emlékeztetett,  hogy a  gyermek  2006.  szeptember  6-án  született.  Megjegyezte,  hogy a 
Bizottság beavatkozásának lényegében orvosi jellegű indokai voltak, amelyeket a 2006. szeptember  
18-án  tett  hozzájáruló  nyilatkozat  tanúsága  szerint  kezdetben  mind  a  kérelmező,  mind  élettársa 
elfogadott. A Bíróság szerint a nézeteltérés a Bizottság és a kérelmező közt akkor kezdődött, amikor a  
kérelmező és élettársa megpróbálták visszaszerezni a gyermek feletti felügyeletet jogot, ami aztán oda 
vezetett, hogy a szülők 2006. szeptember 25-én visszavonták hozzájáruló nyilatkozatukat. 

A Bíróság megjegyezte, hogy bár a gondozásba vétel és intézeti elhelyezés mögött kezdetben orvosi 
indokok álltak, a Lisszaboni Családjogi Bíróság ítéletében különös súllyal vette figyelembe azt, hogy a 
szülők  és  G.  közötti  kapcsolat  megszakadt,  a  kérelmező  vonatkozásában  2007.  december  5-én,  
élettársa  tekintetében pedig  már  2007.  november  7-én.  A Bíróság  észlelte,  hogy a  kérelmezőt  és 

29



élettársát megillette a lányukkal való kapcsolattartás joga, és ebből arra következtetett, hogy a családi 
kapcsolat megszakításáért teljes mértékben a kérelmező és élettársa a felelős, akik úgy döntöttek, hogy 
áttelepülnek Spanyolországba. Ebben a tekintetben a Bíróság úgy ítélte, hogy a kérelmező nem hozott  
fel  semmiféle  olyan  kényszerítő  indokot  vagy különösen  súlyos  következményekkel  járó  védelmi 
intézkedés alatt álló lányától való ilyen nagy távolságot igazoló érveket. A Bíróság mindezek alapján 
arra  a  következtetésre  jutott  hogy  a  Lisszaboni  Családjogi  Bíróság  ítélete  helytálló  és  elégséges 
indokokon alapul, amelyeket a gyermek legjobb érdeke igazol. Ezzel összhangban az Egyezmény 8. 
cikkét nem sértették meg. 

A  Bíróság  úgy  ítélte,  hogy  az  Egyezmény  6.  cikke  1.  bekezdése  megsértésével  kapcsolatban 
kifejtettekre tekintettel, a 8. cikk sérelmét eljárási szempontból külön nem kellett megvizsgálni.

A Bíróság a kérelmező javára 10.000,-Euró nemvagyoni kártérítést ítélt meg.

3. İlbeyi Kemaloğlu és Meriye Kemaloğlu Törökország elleni ügye (19986/06. sz. ügy)19

A kérelmezők hétéves fia, A. egy nap, amikor a tanítás a hóvihar miatt korábban véget ért, megpróbált  
hazagyalogolni az iskolától 4 km-re lévő otthonába. Az önkormányzati iskolabusz a tanítás végén nem 
jött, mert a tanítás korábbi befejezéséről nem értesítették az önkormányzatot. Késő délután, amikor A.  
nem  jött  vissza  az  iskolából,  szülei  felhívták  a  rendőrséget.  A  gyermeket  sehol  sem  találták; 
megfagyott holttestére másnap leltek rá egy folyóparton.

Az  Isztambuli  Oktatási  Igazgatóság  Általános  Iskolai  Tanfelügyelőinek  Elnöksége  által  
kezdeményezett  vizsgálat  végkövetkeztetése  szerint  az  igazgatóhelyettes  volt  a  hibás  az 
önkormányzati  iskolabusz  szolgáltató  –  a  tanítás  korábbi  befejezéséről  való  –  értesítésének 
elmulasztása  miatt;  az  igazgató-helyettes  fegyelmi  büntetésként  figyelmeztetésben  részesült.  A 
kérelmezők 2004 augusztusában, állítva, hogy fiuk a török hatóságok gondatlansága miatt halt meg, 
vagyoni  és nem vagyoni  kártérítés iránti  keresetet  indítottak az Oktatási  Minisztérium,  Yenidoğan 
Önkormányzata és Isztambul Önkormányzata ellen. A költségmentesség iránti kérelmüket, amelyet a 
rászorultságukat  igazoló  okiratokkal  együtt  terjesztettek  elő,  különösebb  indokolás  nélkül 
elutasították.  Az  Isztambuli  Közigazgatási  Bíróság  2005.  decemberében  úgy  határozott,  hogy 
megszünteti az eljárást, mivel a kérelmezők az eljárási illetéket nem rótták le. 

Az ügyészség 2004. október 4-én vádiratot nyújtott be az iskola igazgatója, igazgatóhelyettese és A. 
tanára ellen hivatali kötelezettségszegés miatt. A kérelmezők büntetőeljárásban a polgári félként léptek 
fel,  és  fenntartotta  jogukat  a  kártérítésre.  A Büntető  Bíróság  felmentette  a  vádlottakat  az  ellenük 
felhozott  vádak alól,  és úgy ítélte,  hogy A. halála  nem szándékos cselekvés eredménye  volt.  Az  
iskolai hatóságoktól ésszerűen nem volt elvárható, hogy ellenőrizzék hova megy 2400 diák, miután az 
osztályokat  hazaengedték,  vagy  hogy  feltételezzék,  A.  aznap  útban  hazafelé  meg  fog  fagyni.  A 
Büntető Bíróság határozat 2010. november 11-én a Semmítőszék eljárási okokból (az egyik első fokú 
tárgyalás jegyzőkönyvét  a jegyzőkönyvvezető nem írta alá) hatályon kívül helyezte. A megismételt  
első fokú eljárásban 2011. május 13-án a Büntetőbíróság a vádlottakat ismét felmentette, változatlan  
indokok alapján. A másodfokú eljárás jelenleg is folyamatban van a Semmítőszék előtt.

A  kérelmezők  –  az  Egyezmény  2.  cikkére  hivatkozással  –  azt  sérelmezték,  hogy  az  Állam 
elmulasztotta megvédeni fiuk életét és felelősségre vonni azokat, akik felelősek voltak fiuk haláláért.  
A  kérelmezők  –  az  Egyezmény  6.  cikkének  1.  bekezdésére  hivatkozással  –  a  kártérítési  perben 
előterjesztett költségmentességi kérelmük elutasítását is sérelmezték.

A  Bíróság  megismételte,  hogy  nem  minden  életveszély  jelent  a  hatóságok  számára  intézkedései 
kötelezettséget  a  veszély  elhárítása  érdekében.  Mindazonáltal  A.  esetében,  az  önkormányzati  
iskolabusz szolgáltató – a tanítás korábbi befejezéséről való – tájékoztatásának elhanyagolása révén a  
török  hatóságok  elmulasztották  megtenni  azokat  az  intézkedéseket,  amelyek  révén  az  életveszély 
elkerülhető lett  volna.  Ami  a tényállás  megállapítását,  a  vétkes személy felelősségre vonását  és  a 
kérelmezők  számára  megfelelő  orvoslást  biztosítását  szolgáló  megfelelő  és  elérhető  jogorvoslatot  
illeti,  a  Bíróság  észlelte,  hogy  a  kérelmezők  költségmentesség  engedélyezése  iránti  kérelmének 

19 Az ítélet 2012. július 10-én vált véglegessé.
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elutasítása  megfosztotta  őket  attól  a  lehetőségtől,  hogy ügyüket  a  törvényszék  előtt  előterjesszék.  
Továbbá, bár nyolc év telt el az események óta, a büntetőeljárás a Semmítőszék még előtt még mindig 
folyamatban van. A Bíróság különösen azon ütközött meg, hogy – majdnem négy és fél év után – a 
Semmítőszék a Büntetőbíróság ítéletét annak érdemi vizsgálata nélkül, eljárási okból (az egyik első 
fokú  tárgyalás  jegyzőkönyvéről  hiányzó  aláírás  miatt)  helyezte  hatályon  kívül.  A  Bíróság  arra  a  
következtetésre  jutott,  hogy a  török  bíróságok  elmulasztották  felelősségre  vonni  azokat,  akik  A. 
haláláért felelősek voltak, és megfelelő elégtételt biztosítani szüleinek, egyrészt a vonatkozó eljárások  
túlzott hossza miatt, másrészt azért, mert a kérelmezők költségmentességi kérelmük elutasítása miatt  
nem tudtak kártérítési pert indítani. A hatóságok tehát nem mutattak kellő gondosságot a kérelmezők 
hét éves fia élethez való jogának megvédelmezése terén, megsértve ezzel az Egyezmény 2. cikkét

A Bíróság már vizsgált hasonló jogsértéseket a múltban, és megállapította az Egyezmény 6. cikke 1. 
bekezdésének sérelmét különösen azon az alapon, hogy a jogi segítségnyújtás török rendszere nem 
biztosít  lényegi  biztosítékokat  az  egyének önkényességtől  való védelméhez.  A Bíróság nem látott  
indokot  arra,  hogy jelen  ügyben  eltérjen  e  megállapításoktól,  amelyben  a  kérelmezők  bírósághoz 
forduláshoz  való  jogát  aránytalanul  korlátozták,  minthogy  költségmentességi  kérelmük  elutasítása 
megfosztotta  őket  ügyük  törvényszék  előtti  előterjesztésének  lehetőségétől,  megsértve  ezzel  az  
Egyezmény 6. cikkének 1. bekezdését.

A Bíróság a kérelmezők javára 50.000,-Euro nemvagyoni kártérítést ítélt meg. 

4. Mouvement raëlien suisse Svájc elleni ügye (16354/06. sz. ügy)20

A  kérelmező  egy  1977-ben  bejegyzett  egyesület,  amelynek  célja,  hogy  kapcsolatba  lépjen  a 
földönkívüliekkel.  A  kérelmező  2001-ben  engedélyt  kért  a  neuchâteli  rendőrségtől  földönkívüliek 
arcát  és  egy  repülő  csészealjat  valamint  honlapjuk  címét  és  telefonszámukat  tartalmazó  plakátok 
kihelyezésére.  A hatóságok (a  rendőrség,  a városi  tanács  és a Neuchâtel  Tartományi  Igazgatóság) 
megtagadta a plakátok kihelyezésének engedélyezését azon az alapon, hogy a szervezet erkölcstelen és 
közrendbe  ütköző  tevékenységet  folytat.  A  kérelmező  támogatta  "zseniokráciát"  [a  “lángelmék 
uralmát”],  egy  értelmen  és  az  emberi  klónozáson  alapuló  politikai  rendszert.  Ezen  túlmenően  a 
Fribourgi Kantonális Bíróság úgy találta, hogy "elméletileg" támogatják a pedofíliát és a vérfertőzést.  
Büntetőfeljelentéseket is tettek ellene gyermekeket érintő szexuális tevékenység miatt.

A kérelmező egyesület azt állította, hogy ez színtiszta cenzúra, és azt állította, hogy a "zseniokrácia", a  
klónozás és az érzéki meditáció puszta védelme semmiképpen sem megrázó. A Közigazgatási Bíróság 
és a Szövetségi Bíróság 2005-ben megerősítette a hatóságok döntését. Bár a Közigazgatási Bíróság 
elfogadta,  hogy a  szervezetet  megilleti  véleménynyilvánítás  szabadsága és  a  vallásszabadság,  úgy 
találta, hogy a “zseniokráciá”-val kapcsolatos álláspontja és a jelenkori demokráciákkal kapcsolatos 
kritikája alkalmas  arra,  hogy aláássa a közrendet,  közbiztonságot  és közerkölcsöket.  A Szövetségi  
Bíróság elutasította a szervezet fellebbezést, úgy ítélve, hogy a közösségi tér hozzáférhetővé tétele a  
plakát-kampány céljára  azt  a  benyomást  keltheti,  hogy az Állam eltűri  vagy jóváhagyja  az  efféle  
magatartást.

Hasonló plakátok kifüggesztését 1999-ben számos svájci városban engedélyezték, például Zürichben 
és Lausanne-ban. A kérelmező egyesület is folytatott egyéb kampányok különböző plakátokkal 2004 
és  2006  között,  különböző  svájci  városokban.  2004-ben  azonban  a  Delémont-i  Városi  Tanács 
elutasította egy kampány engedélyezését, amelynek keretében a kérelmező "Isten nem létezik" feliratú 
plakátokat akart kihelyezni.

 A kérelmező egyesület – az Egyezmény 9. és 10. cikkére hivatkozással – azt sérelmezte, hogy a  
hatóságok nem engedélyezték a plakátkampányt. 

Nem volt vitatott, hogy az elutasításnak törvényes alapja volt (a Neuchâtel-i Közigazgatási Szabályzat 
19.  cikk),  és  hogy  a  bűnmegelőzés  és  a  közegészség,  az  erkölcsök  és  mások  jogai  védelmének  
törvényes célját követte. Ellentétben a Bíróság által megvizsgált más esetekben tapasztalt helyzettel, a  
kérelmező egyesület  nem bizonyos  eszmék közzétételének általános tilalmával  szembesült,  hanem 

20 Az ítéletet a Nagykamara 2012. július 13-án hozta.
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szabályozott  és  felügyelt  nyilvános  tér  használatának tilalmával.  Az  egyének  nincs  feltétlen  vagy 
korlátlan joga a közösségi létesítmények kiterjesztett használatára, különösen reklám- vagy tájékoztató 
kampányok esetén.

A  Bíróság  először  is  emlékeztetett,  hogy  a  véleménynyilvánítási  szabadságot  érintő  korlátok 
felállítására az Államok számára adott  mérlegelési  jogkör a politikai  ügyekben szűk, de szélesebb 
azokon a  területeken,  ahol  a  véleménynyilvánítás  erkölcsi  vagy vallási  meggyőződés  tekintetében 
jogsértést  okozhat,  valamint  kereskedelmi  ügyekben  és  a  hirdetések  tekintetében.  A  kérelmező 
egyesület közlése közelebb volt a kereskedelmi közléshez, mert honlapja révén arra akarja rávenni az  
embereket,  hogy csatlakozzanak a mozgalomhoz,  és nem vet fel a svájci politikai vita körébe eső  
kérdéseket. Bár a plakát nem egy terméket reklámozott, mégis összehasonlítható volt a kereskedelmi  
közléssel,  mert  volt  bizonyos  térítő  szerepe.  Így  közösségi  hirdetési  helyek  kezelése  az  olyan  
kampányokkal összefüggésben, amelyek nem voltak szigorúan politikai jellegűek, államról államra, 
sőt egy adott államon belül térségről térségre is eltérő lehet, különösen, ha az adott állam szövetségi  
alapon épül fel. Következésképpen a plakát jogszerűségének vizsgálata az Államok számára biztosított  
mérlegelési jogkörbe tartozik, és a Bíróságnak nem feladata beavatkozni ezen a területen.

A Bíróság ezt követően megállapította, hogy más esetekkel ellentétben nem merült fel kérdés a svájci  
bíróságok által végzett bírósági felülvizsgálat hatékonyságával kapcsolatban. Öt különböző hatóság 
vizsgálta meg az ügyet,  akik nem csak a plakátot,  hanem a honlap tartalmát  is megtekintették,  és  
részletesen indokát adták a plakát engedélyezése megtagadásának, nevezetesen az emberi klónozás és  
a  "zseniokrácia"  kérelmező  egyesület  által  történő  támogatását  annak  lehetőségével  együtt,  hogy 
eszméi egyes tagjai által kiskorúak sérelmére elkövetett szexuális visszaélésekhez vezethetnek. Noha 
ezen  indokok  némelyike  önmagában  nem  lenne  alkalmas  arra,  hogy  igazolja  a  plakátkampány 
betiltását,  a  Bíróság  úgy  ítélte,  hogy  helyzetet  a  maga  egészében  tekintve  az  elutasítás  volt  
nélkülözhetetlen  volt  a  közegészség,  az  erkölcsök  és  mások  jogainak  védelme  valamint  a 
bűnmegelőzés érdekében.

A kérelmező egyesület azt állította, hogy a tiltás túlságosan bonyolulttá teszi eszméi terjesztését. A 
Bíróság úgy ítélte, hogy a tilalom nyilvános térben elhelyezett plakátokra való korlátozása a lehető 
legkisebbre csökkentette a kérelmező jogaiba való beavatkozást.  Minthogy a Raeliánus Mozgalom 
továbbra  képes  volt  eszméi  terjesztésére,  különösen  a  honlapján,  illetve  szórólapokon,  a 
plakátkampányra vonatkozó tilalom nem volt aránytalan.

A Bíróság ezért megállapította, hogy a svájci hatóságok nem lépték túl a számukra az adott ügyben 
biztosított  széles  mérlegelési  jogkör  kereteit,  és  hogy  döntéseik  indokaik  "tárgyszerűek  és  
elégségesek" voltak, és egy "sürgető társadalmi szükséglet”-nek feleltek meg, így az Egyezmény 10.  
cikkét nem sértették meg. A Bíróság úgy találta, hogy a kérelmező egyesület panaszát a 9. cikk alapján  
nem kellett külön is megvizsgálni. 

5. Mirosław Piechowicz Lengyelország elleni ügye (20.071/07. sz. ügy)21

A  kérelmező  ellen  2006  óta  három  büntetőeljárás  indult  különböző  kábítószer-kereskedelemmel,  
rablással és a lopással kapcsolatos vádak alapján. Nemrég, 2011 júniusában és júliusában bűnösnek  
találták  kábítószer-kereskedelem,  pénzmosás  kísérlete,  nagy  mennyiségű  kábítószert  elosztó 
bűnszervezet   vezetése  vádjában,  és  öt  év  szabadságvesztésre  ítélték.  2010  júliusában  óvadék 
ellenében szabadlábra helyezték, az eljárások másodfokon még folyamatban vannak.

Előzetes letartóztatása alatt a kérelmezőt a "veszélyes fogvatartottak" közé sorolták, és ennek alapján 
egy különleges fogva tartási rendszernek vetették alá.  Így például magánzárkába került, zárt láncú 
televíziós rendszer útján állandó ellenőrzés alatt,  a  zárkába való belépéskor és távozáskor minden  
esetben megmotozták, és zárkája elhagyásakor minden esetben vagy a kezét bilincselték hátra, vagy  
kezeit és lábait bilincselték össze. A kérelmező 2007 októbere és 2010 júliusa között csaknem két évig  
és   kilenc  hónapig  volt  e  rendszernek  alávetve.  A  kérelmező  azt  is  állította,  hogy  a  családi 
látogatásokat túlzott mértékben korlátozták és a levelezését cenzúrázták. 

21 Az ítélet 2012. július 17-én vált véglegessé.
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A kérelmező – az  Egyezmény 3.  és  8.  cikkére hivatkozással  –  azt  sérelmezte,  hogy a "veszélyes  
fogvatartott"-rendszer  és  a  fogva  tartási  körülmények,  beleértve  a  látogatások  korlátozását, 
amelyeknek  őt  alávetették,  embertelenek  és  megalázóak  voltak,  és  megsértette  családi-  és 
magánélethez  való  jogukat.   A  kérelmező  –  az  Egyezmény  5.  cikkének  3.  és  4.  bekezdésére  
hivatkozással – azt is sérelmezte, hogy több mint négy évig alapos indokok nélkül tartották előzetes  
letartóztatásban,  és  hogy a  -  szervezett  bűnözői  csoport  felállítása  miatti  –  előzetes   letartóztatás 
meghosszabbításával kapcsolatos eljárás nem volt kontradiktórius, mivel megtagadták tőle a vizsgálati  
iratokhoz való hozzáférést.

A  Bíróság  elfogadta,  hogy  a  kérelmezőre  a  "veszélyes  fogvatartott"-rendszer  alkalmazását  előíró 
eredeti határozat törvényes intézkedés volt, mivel őt súlyos bűncselekményekkel vádolták. Nem volt  
ésszerűtlen a hatóságok részéről azt gondolni, hogy a fegyintézet biztonsága érdekében a kérelmezőt  
szigorúbb  biztonsági  ellenőrzés  alatt  kell  tartani,  amely  magában  foglalja  zárkán  belüli  és  kívüli  
mozgásának folyamatos figyelemmel  kísérését,  ideértve zárt láncú televíziós rendszer útján történő 
ellenőrzését,  a  külvilággal  való  kapcsolatának  és  érintkezésének  korlátozását,   és  a  fegyintézet 
közösségétől  való  bizonyos  fokú  elkülönítését.  A  Bíróság  azonban  nem  tudta  elfogadni,  hogy 
valamennyi intézkedés folyamatos, rendszeres és megkülönböztetés nélküli alkalmazása, amelyeket a  
különleges rendszer alapján a hatóságok kötelesek voltak alkalmazni, huzamosabb időn át - két évig és  
kilenc hónapig – szükséges volt volt a fegyintézet biztonságának fenntartása érdekében.

A Bíróság utalt a  Kínzást és az Embertelen vagy Megalázó Bánásmódot vagy Büntetést Megelőzni 
Hivatott  Európai  Bizottság  2009-es  jelentésére,  amely megállapította,  hogy a  lengyel  hatóságok a 
különleges rendszerben elmulasztották biztosítani a fogvatartottak megfelelő ösztönzését és megfelelő 
emberi  kapcsolatait.  A  kérelmező  ügyének  körülményei  teljes  mértékben  megerősítették  ezeket  a 
megfigyeléseket. Nem tűnik úgy, hogy a hatóságok tett volna bármiféle erőfeszítést elszigeteltségük 
hatásának  ellensúlyozására,  biztosítva  számukra  a  szellemi  és  testi  ösztönzést,  kivéve  a  napi,  
rendszerint magányos sétát egy elkülönített területen. A kérelmező kérelmeit, hogy tegyék lehetővé  
részvételét a közönséges elítéltek számára szervezett képzéseken, műhelymunkában, tanfolyamokon 
vagy sporttevékenységben vagy adjanak neki valami ingyenes munkát, elutasították. 

A kérelmező társadalmi elszigeteltségének negatív lélektani hatásait súlyosbította a többi különleges 
biztonsági intézkedés rutinszerű alkalmazása. A Bíróság nem volt meggyőződve arról, hogy a zárkát  
elhagyó kérelmező kezének és lábának megbilincselésére - amely a mindennapos eljárás része volt 
függetlenül bármiféle konkrét magatartástól - valóban szükség volt-e minden egyes alkalommal. Arról  
sem volt  meggyőződve,  hogy napi  vagy akár  naponta  több  alkalommal  alkalmazott,  tolakodó  és 
zavaró motozás, ideértve a testüregek átvizsgálását is, szükségesek voltak a fegyintézet biztonságának  
biztosításához. 

A különleges  rendszer  bevezetésének merev  szabályai  alapján,  a  hatóságok nem voltak  kötelesek 
figyelembe  venni  a  kérelmező  személyes  helyzetének  változását.  Sohasem  utaltak  annak 
valószínűségére, hogy a kérelmező megszökne, ha kevésbé szigorú szabályok szerint tartanák fogva. 
A lényegében a kérelmező elleni vádak súlyára alapított eredeti indokokon kívül, a hatóságok nem 
találták semmilyen más indokot arra, hogy a kérelmezőt a "veszélyes fogvatartottak" közé sorolják. 

A Bíróság arra  a  következtetésre  jutott,  hogy az intézkedések időtartama és  súlyossága  túllépte  a  
fegyintézet biztonságának követelményeit, és nem voltak a maguk egészében szükségesek, ezért az 
Egyezmény 3. cikkét megsértették. 

A felek között vitatott volt, hogy vajon – ahogyan ő állította – 2006-ban és 2007-ben valóban nem 
engedélyezték-e fia  látogatását  egy kilenc hónapos időszakban.   Mindenesetre,  több hónapig nem 
láthatta a fiát, aki fogvatartása idején kisgyermek volt, és 2006 júniusa és 2008 szeptembere között  
körülbelül két évig és három hónapig nem engedték élettársának, hogy meglátogassa őt. A Bíróság 
elfogadta, hogy a hatóságoknak korlátozniuk kellett a kapcsolattartás a kérelmező és  élettársa között,  
akit  ugyanazon  eljárásban  meggyanúsítottak  és  vád  alá  helyeztek  a  bizonyítékok  összegyűjtésére 
irányuló  eljárás  biztonsága  érdekében.  A  vele  való  elhúzódó  és  kivételt  nem  ismerő  tilalomnak 
különösen súlyos  és  kedvezőtlen hatásának kellett  lennie  a  családi  életükre.  Ha a  hatóságok meg 
voltak  győződve  arról,  hogy  a  "kötetlen  találkozás",  amely  lehetővé  teszi  a  közvetlen  fizikai 
kapcsolatot  és  korlátlan  beszélgetést,   az  eljárás  eredményességének  biztosítása  érdekében  nem 
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engedhető meg, akkor is engedélyezni lehetett volna egy felügyelt  látogatást a közvetlen kapcsolat  
lehetősége nélkül. A Bíróság ezért arra a következtetésre jutott, hogy a családi látogatások elhúzódó 
korlátozása megsértette a kérelmező 8. cikk szerinti jogait.

A Bíróság  a  8.  cikk  sérelmét  állapította  meg  levelezése  átvizsgálásra  tekintettel  is.  Számos  levél  
borítékát csatolta, amelyeket különböző nemzeti és nemzetközi szervezettől, illetve védőjétől kapott,  
és  amelyen  szerepelt  az  „Átvizsgálva!”  pecsét.  A  Bíróság  már  több  alkalommal  kimondta,  hogy 
mindaddig,  amíg  a  lengyel  hatóságok  folytatják  azt  a  gyakorlatot,  hogy a  fogvatartottak  leveleit  
„Átvizsgálva!” pecséttel jelölik meg, azt kellett feltételezni, hogy ezeket a leveleket felnyitották és 
tartalmukat  elolvasták.  Ezzel  összhangban  beavatkoztak  a  kérelmező  levelezésének  tiszteletben 
tartásához  való  jogába,  amely  nem  a  törvénnyel  összhangban  történt,  minthogy  a  lengyel 
Büntetésvégrehajtási Törvénykönyv biztosítja a fogvatartottak számára a jogot a nyomozóhatósággal, 
bíróságokkal és más hatóságokkal átvizsgálás nélkül folytatott levelezés jogát. Noha  a Törvénykönyv 
szerint a védőjével folytatott levelezése ellenőrizhető, a a Bíróság jelen ügyben nem lát okot annak 
feltételezésére, a védője levelei veszélyt jelentettek volna fegyintézet biztonságára. 

A  Bíróság  megállapította  az  Egyezmény  5.  cikke  3.  bekezdésének  sérelmét  is,  figyelembe  véve 
előzetes  letartóztatás  több  mint  négy  éves  időtartamát.  A  Bíróság  elfogadta,  hogy  súlyos  
bűncselekmények alapos gyanúja  vele szemben,  és annak veszélye,  hogy ha szabadlábra helyezik,  
nyomást gyakorolhat a tanukra vagy vádlott-társaira  kezdetben indokolta fogvatartását. Ugyanakkor a  
hazai bíróságok, eltekintve attól, hogy e veszélyre általános jelleggel ismételten utaltak, nem említette 
soha egyetlen konkrét körülményt sem, amely arra utalt volna, hogy az eljárás bármely szakaszában 
valaha is kísérletet tett volna a tanúk vagy vádlottak megfélemlítésére. Bár a vele szemben kiszabható  
büntetés  súlyossága,  amelyet  szintén  megjelöltek  folytatólagos  letartóztatásának  indokaként, 
számbavehető tényező a elrejtőzés vagy bűnismétlés veszélyének felmérésénél, a vádak súlyossága 
önmagában nem  igazolhatja az előzetes letartóztatás hosszú időtartamát. 

Végül a Bíróság megállapította az Egyezmény 5. cikke 4. bekezdésének sérelmét is figyelembe véve a  
tényt,  hogy megtagadták a nyomozati  iratoknak az előzetes letartóztatását igazoló körülményekhez  
kapcsolódó részéhez való hozzáférést,  bármilyen olyan intézkedés nélkül, amely olyannak ítélhető,  
amely ellensúlyozta az iratok ismertetésének hiányát.  

A Bíróság a kérelmező javára 18.000,-Euro nemvagyoni kártérítést ítélt meg. 

6. Andrzej Horych Lengyelország elleni ügye (13.621/08. sz. ügy)22

A kérelmezőt jelenleg a Varsó-Mokotów Büntetés-végrehajtási Központban tartják fogva különféle 
fegyveres szervezett bűnözői csoportban elkövetett kábítószerrel összefüggő bűncselekmények miatt.

Előzetes letartóztatása alatt a kérelmezőt a "veszélyes fogvatartottak" közé sorolták, és ennek alapján 
egy különleges fogva tartási rendszernek vetették alá.  Így például magánzárkába került, zárt láncú 
televíziós rendszer útján állandó ellenőrzés alatt,  a  zárkába való belépéskor és távozáskor minden  
esetben megmotozták, és zárkája elhagyásakor minden esetben vagy a kezét bilincselték hátra, vagy  
kezeit  és  lábait  bilincselték  össze.  A  kérelmezőt  jelenleg  is  magánzárkában  tartják  fogva,  és  a  
„veszélyes fogvatartott”-rendszert alkalmazzák rá több mint hét éve és kilenc hónapja. A kérelmező 
azt is állította, hogy a családi látogatásokat túlzott mértékben korlátozták és a levelezését cenzúrázták. 

A kérelmező azt állította továbbá, hogy a túlzott korlátozásokat vezettek be a családi látogatások és  
hogy a levelezés is cenzúrázzák.

A kérelmező – az  Egyezmény 3.  és  8.  cikkére hivatkozással  –  azt  sérelmezte,  hogy a "veszélyes  
fogvatartott"-rendszer  és  a  fogva  tartási  körülmények,  beleértve  a  látogatások  korlátozását, 
amelyeknek  őt  alávetették,  embertelenek  és  megalázóak  voltak,  és  megsértette  családi-  és 
magánélethez való jogukat.

A  Bíróság  elfogadta,  hogy  a  kérelmezőre  a  "veszélyes  fogvatartott"-rendszer  alkalmazását  előíró 
eredeti határozat törvényes intézkedés volt, mivel őt súlyos bűncselekményekkel vádolták. Nem volt  

22 Az ítélet 2012. július 17-én vált véglegessé.
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ésszerűtlen a hatóságok részéről azt gondolni, hogy a fegyintézet biztonsága érdekében a kérelmezőt  
szigorúbb  biztonsági  ellenőrzés  alatt  kell  tartani,  amely  magában  foglalja  zárkán  belüli  és  kívüli  
mozgásának folyamatos figyelemmel  kísérését,  ideértve zárt láncú televíziós rendszer útján történő 
ellenőrzését,  a  külvilággal  való  kapcsolatának  és  érintkezésének  korlátozását,   és  a  fegyintézet 
közösségétől  való  bizonyos  fokú  elkülönítését.  A  Bíróság  azonban  nem  tudta  elfogadni,  hogy 
valamennyi intézkedés folyamatos, rendszeres és megkülönböztetés nélküli alkalmazása, amelyeket a  
különleges rendszer alapján a hatóságok kötelesek voltak alkalmazni, huzamosabb időn át - két évig és  
kilenc hónapig – szükséges volt volt a fegyintézet biztonságának fenntartása érdekében.

A Bíróság utalt a Kínzást és az Embertelen vagy Megalázó Bánásmódot vagy Büntetést Megelőzni 
Hivatott  Európai  Bizottság 2009-es  jelentésére,  amely megállapította,  hogy a  lengyel  hatóságok a 
különleges rendszerben elmulasztották biztosítani a fogvatartottak megfelelő ösztönzését és megfelelő 
emberi  kapcsolatait.  A  kérelmező  ügyének  körülményei  teljes  mértékben  megerősítették  ezeket  a 
megfigyeléseket. Nem tűnik úgy, hogy a hatóságok tett volna bármiféle erőfeszítést elszigeteltségük 
hatásának  ellensúlyozására,  biztosítva  számukra  a  szellemi  és  testi  ösztönzést,  kivéve  a  napi,  
rendszerint  magányos  sétát  egy  elkülönített  területen.  A  kérelmező  kérelmeit,  hogy  kapjon  egy 
zárkatársat, elutasították. 

A kérelmező társadalmi elszigeteltségének negatív lélektani hatásait súlyosbította a többi különleges 
biztonsági intézkedés rutinszerű alkalmazása. A Bíróság nem volt meggyőződve arról, hogy a zárkát  
elhagyó kérelmező kezének és lábának megbilincselésére - amely a mindennapos eljárás része volt 
függetlenül bármiféle konkrét magatartástól - valóban szükség volt-e minden egyes alkalommal. Arról  
sem volt  meggyőződve,  hogy napi  vagy akár  naponta  több  alkalommal  alkalmazott,  tolakodó  és 
zavaró motozás, ideértve a testüregek átvizsgálását is, szükségesek voltak a fegyintézet biztonságának  
biztosításához. 

A különleges  rendszer  bevezetésének merev  szabályai  alapján,  a  hatóságok nem voltak  kötelesek 
figyelembe  venni  a  kérelmező  személyes  helyzetének  változását.  Sohasem  utaltak  annak 
valószínűségére, hogy a kérelmező megszökne, ha kevésbé szigorú szabályok szerint tartanák fogva. 
A lényegében a kérelmező elleni vádak súlyára alapított eredeti indokokon kívül, a hatóságok nem 
találták semmilyen más indokot arra, hogy a kérelmezőt a "veszélyes fogvatartottak" közé sorolják. 

A Bíróság arra  a  következtetésre  jutott,  hogy az intézkedések időtartama és  súlyossága  túllépte  a  
fegyintézet biztonságának követelményeit, és nem voltak a maguk egészében szükségesek, ezért az 
Egyezmény 3. cikkét megsértették. 

A  kérelmezőnek  csak  letartóztatását  követő  első  hat  hónapban  engedélyezték  a  rendszeres  havi  
látogatásokat. A következő években csak évi öt-tíz látogatást tettek lehetővé, és a legtöbbjük elzárt 
látogatás  volt  a  közvetlen  érintkezés  lehetősége  nélkül,  mivel  a  látogatóktól  egy  válaszfallal 
elkülönítették. Bár a Bíróság elfogadta, hogy a családjával való kapcsolattartásának bizonyos mértékű  
korlátozása elengedhetetlen volt, de úgy találta, hogy e korlátozások összességükben nem teremtettek 
tisztességes egyensúlyt a különleges fogvatartási rendszer követelményei és családi élete tiszteletben 
tartásához való joga között. A Bíróság ezért arra a következtetésre jutott, hogy a családi látogatások 
elhúzódó korlátozása megsértette a kérelmező 8. cikk szerinti jogait. 

A Bíróság a kérelmező javára 5.000,-Euro nemvagyoni kártérítést ítélt meg. 

A Kúria emberi jogi vonatkozású határozatai

Büntető ügyszak

Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat.

Gazdasági ügyszak

Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat.
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Munkaügyi ügyszak

Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat.

Polgári ügyszak

Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat.

Közigazgatási ügyszak

Kfv. II. 39.121/2011/7.
Az  oszlatás  törvényessége  a  gyülekezés  valamennyi  körülményének  gondos  mérlegelése  alapján  
ítélhető meg. 

A felperes elismerte, hogy a békés rendezvényen voltak olyan személyek, akik békétlen magatartást  
tanúsítottak. E körben azzal érvelt, hogy a békétlen személyeket a rendőrségnek a tömegből ki kellett  
volna emelnie, hiszen ennek megvoltak a feltételei és ez a békétlen tömeg magatartása nem teremtett  
jogi alapot a békés tüntetés feloszlatására.

A Kúria rámutat arra, hogy annak megítélése, hogy a békés és erőszakos elemek aránya a rendezvény 
során miként alakul, a rendezvény a békés-békétlen elemek arányra figyelemmel békésnek minősül  
vagy sem, az egyedi ügy sajátosságai alapján ítélhető meg. A fennálló tények, körülmények értékelését 
elsődlegesen a rendőrhatóság végzi el, amikor az adott demonstrációval kapcsolatos kötelezettségeit  
teljesíti,  és  ezen  mérlegelés  alapján,  valamint  a  rendezvény  eseményeinek  tükrében  von  le 
következtetéseket,  és állapítja meg,  hogy a rendezvény békés jellegét  elvesztette,  ezért  az oszlatás  
szükséges. 

A  hatóság  döntését  vizsgálta  felül  az  elsőfokú  bíróság  az  oszlatás  törvényességének  bírósági  
felülvizsgálata  iránti  kereset  kapcsán.  E  körben  a  bíróság  az  oszlatásról  szóló  hatósági  döntés 
sajátosságait figyelembe véve bizonyítási eljárást folytatott le a rendőri intézkedés alapjául szolgáló 
információk ellenőrzésére, a rendelkezésre álló adatok értékelésének megfelelőségére és a vonatkozó 
jogi előírások alkalmazására, betartására vonatkozóan. 

A felülvizsgálattal  támadott  jogerős  ítélet  egy  széleskörűen lefolytatott  bizonyítási  eljárás  adatain 
alapul.  Az  elsőfokú  bíróság  meghallgatta  a  rendezvény  szervezőjét  (a  felperest),  a  rendezvény 
biztosításáért, a rendőrségi műveletekért felelős személyeket, a helyszínen lévő, rendezvényen részt  
vevő demonstrálókat, továbbá az Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosa Hivatalának munkatársát. 
A bíróság megtekintette és elemezte a demonstrációról készült videofelvételeket, értékelte a rendőri 
jelentésben  foglaltakat.  A  Kúria  megállapította,  hogy az  elsőfokú  bíróság  mindazon  bizonyítékot 
beszerezte,  amely  a  2008.  szeptember  20-án  megtartott  demonstráció  lefolytatásával  kapcsolatos 
lényeges és releváns információt tartalmazott. Az elsőfokú bíróság a rendelkezésre álló bizonyítékokat  
egyenként és összességében is értékelte, a bizonyítás adatainak mérlegelési folyamatáról részletesen  
számot adott és azt okszerű indokolással támasztotta alá. Ezzel az elsőfokú bíróság a bizonyítékok 
értékelésének szabályait betartotta.

Az  elsőfokú  eljárásban  lefolytatott  bizonyítási  eljárásban  egymásnak  ellentmondó  adatok  álltak 
rendelkezésre abban a körben, hogy a békés gyülekezési jogát gyakorló tömegben voltak-e, és ha igen,  
milyen számmal békétlen magatartást tanúsító személyek és ezen személyek a tömegből kiemelhetők 
voltak-e. Az adatok ellentmondásossága folytán a bíróság csak az egyik állítást fogadhatta el. Azon 
okból  nem  tekinthető  a  bizonyítékok  értékelése  törvénysértőnek,  mert  a  bíróság  nem  a  felperes 
számára  kedvező álláspontra  helyezkedett.  Az  elsőfokú bíróság  a  rendelkezésre  álló  bizonyítékok 
között a fennálló ellentmondások feloldását megkísérelte, és olyan bizonyítéknak tulajdonított kiemelt 
jelentőséget, amely a peres felektől függetlenül keletkezett. Az az Állampolgári Jogok Országgyűlési 
Biztosa  Hivatalának  munkatársa,  illetőleg  az  elkészített  jelentés  ez  okból  objektív  és  az  ügyben 
jelentős súllyal figyelembe vehető bizonyítékként történő értékelése megfelel a bizonyítás és logika 
szabályainak, a bíróság ennek okszerű magyarázatát adta, így e körben a bizonyítékok értékelésére 
vonatkozó szabályokat betartotta. 
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A rendezvény békés  jellegének elvesztése  körében helytállóan  mutatott  rá  a  bíróság arra,  hogy a 
felperes  és  a  tanuk  által  részben  nem vitatott  körülmények  (cipődobálás,  pirotechnikai  eszközök 
használata,  a  kirendelt  osztag  testi  épségének  veszélyeztetése)  alapul  szolgáltak  békétlenség 
megállapítására.  A  bíróság  e  körben  tett  megállapításait  a  Kúria  azzal  támasztja  alá,  hogy 
értelmezhetetlen a felperesnek a „tömeg jogos felháborodására” való hivatkozása, amelyre  a kettős  
fémkordon  felállítása  kapcsán  utalt.  A  kordon  felállítása  az  Rtv.  37§  e)  pontja  szerinti  rendőri  
intézkedés,  amely  elleni  „tiltakozásra”  törvényes  eszköze  az  Rtv.  92.§  (1)-(2)  bekezdése  alapján 
előterjesztett rendőri intézkedés elleni panasz. A tömeg, annak tagja kritikát a rendőri intézkedéssel  
szemben (a helyszínen) nem nyilváníthat, arra nem ezen az úton jogosult, magát a rendőri intézkedést 
nem bírálhatja felül. 

Általában egyetért a Kúria azzal, hogy egy békés tüntetés önmagában azért nem oszlatható fel, mert a  
tömeg  néhány  tagja  gyülekezési  jogát  nem  jogszerűen  gyakorolja,  magatartása  esetlegesen 
szabálysértést vagy bűncselekményt valósít meg. Elismeri a Kúria azt is, hogy jelentős érdek fűződik a 
békés  tömeg  gyülekezési  alapjogának  biztosításához,  ahogy  arra  az  Alkotmánybíróság  64/1991.
(XII.17.) számú, valamint  55/2001.(XI.29.)  AB számú határozatában rámutatott.  Annak megítélése 
azonban, hogy a tömegben békétlenül résztvevő személyek száma, a tömeghez képest képviselt aránya  
mekkora, illetőleg ezen személyek a tömegből kiemelhetők-e és kiemelésük milyen következménnyel  
jár, gondos mérlegelést igényel. A tömegoszlatás körében szakmai tapasztalatokkal nem rendelkező, e 
körben laikusnak minősülő személyek állítása önmagában nem alkalmas a körülmények mérlegelésén 
alapuló  rendőri  intézkedés  helytállóságának  cáfolatára,  ez  a  kérdés  az  egyedi  ügy  valamennyi  
körülményének  értékelése,  a  bizonyítékok  összességének  mérlegelése  alapján  ítélhető  meg, 
egyoldalúan nem. 

Utal a Kúria arra, hogy a felperes keresetében ismeri el azt, hogy a ... térre érkező tömegből egy ember  
kiemelése  is  heves  indulatokat  váltott  ki  a  demonstrációban  résztvevőkben.  Ez  az  állítás  azt  
valószínűsíti, hogy a több személyből álló, nem is elszórtan jelenlévő, hanem masszív egységet képező 
csoport tagjainak kiemelésére tett rendőri intézkedésre nem volt reális lehetőség. 

A  fentiek  alapján  a  Kúria  egyet  értett  az  elsőfokú  bíróság  azon  megállapításával,  hogy  a  2008. 
szeptember 20-ai demonstráció a ... téren az emlékműnél elveszítette békés jellegét, ezért a Gytv. 14.§  
(1) bekezdése alapján az jogszerűen feloszlatható volt. 

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
Munkatárs: Dr. Kiss Nikolett Zsuzsanna
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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