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Európai uniós jogi közlemények

Közzétett előzetes döntéshozatal iránti kérelmek

Büntető ügyszak

1. Az Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London (Egyesült Királyság) 
által 2012. augusztus 31-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-400/12. 
sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: angol 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. Az uniós polgár bűncselekmény elkövetéséért való elítélése miatti szabadságvesztésének időtartama 
megszakítja-e a fogadó tagállamban azt a tartózkodási időtartamot, amely ahhoz szükséges, hogy ez a 
személy  igénybe  vehesse  a  2004/38/EK  irányelv  28.  cikke  (3)  bekezdésének  a)  pontja  szerinti,  
kiutasítással szembeni védelem legmagasabb szintjét, vagy más módon kizárja-e a személyt a védelem 
e szintjére való hivatkozásból? 

2. A 28. cikk (3) bekezdésének a) pontja szerinti „elmúlt tíz évre” hivatkozás azt jelenti-e, hogy a  
tartózkodásnak folyamatosnak kell lennie annak érdekében, hogy az uniós polgár igénybe vehesse a 
kiutasítással szembeni védelem legmagasabb szintjét? 

3. A 28. cikk (3) bekezdésének a) pontja szempontjából azt a tízéves időszakot, amelyben az uniós 
polgárnak  a  fogadó  tagállamban  kell  tartózkodnia,  (a)  a  kiutasító  határozat  meghozatalától  való,  
visszafelé történő számítással; vagy (b) a polgár fogadó tagállamban való tartózkodásának kezdetétől 
való számítással kell-e számítani? 

4. Amennyiben a 3. kérdés a) pontjára azt a választ kell adni, hogy a tízéves időszakot visszafelé kell 
számítani,  akkor  különbséget  jelent-e  az,  ha  a  személy  az  ilyen  szabadságvesztést  megelőzően 
megszerezte a tízéves tartózkodást? 

Gazdasági ügyszak

1.  A  Bundesgerichtshof  (Németország)  által  2012.  július  11-én  benyújtott  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-328/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: német 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés 
A bíróság a fizetésképtelenségi eljárásról szóló, 2000. május 29-i 1346/2000/EK tanácsi rendelet 3.  
cikke (1)  bekezdésének értelmezése céljából  a  következő  kérdést  terjeszti  az  Európai  Közösségek 
Bírósága elé: 

Rendelkeznek-e  joghatósággal  a  fizetésképtelenséggel  kapcsolatban  indított  megtámadási  kereset 
tekintetében  azon  tagállam  bíróságai,  amelynek  területén  az  adós  vagyonára  vonatkozóan 
fizetésképtelenségi eljárást indítottak, ha az alperes lakóhelye vagy létesítő  okirat szerinti székhelye 
nem valamely tagállam területén van? 

2.  A Rechtbank van Koophandel te Gent (Belgium) által 2012. július 19-én benyújtott 
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-343/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: holland 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
Ellentétes-e a 2005/29/EK irányelvvel a piaci gyakorlatokról és a fogyasztók védelméről szóló törvény 
101.  cikke,  amelynek  célja  többek  között  a  fogyasztók  érdekeinek  védelme,  és  amely  a 
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következőképpen rendelkezik: „101. cikk 1. § Az üzleti vállalkozásoknak tilos az árukat veszteséggel  
vételre kínálni vagy értékesíteni. 

1. Veszteséges eladásnak minősül valamennyi olyan áron történő  értékesítés, amely nem felel meg 
legalább annak az árnak,  amelyért  az  üzleti  vállalkozás  az  árut  vásárolta,  vagy amelyet  az  üzleti  
vállalkozásnak az ismételt beszerzés esetén fizetnie kellene az olyan esetleges engedmények levonását  
követően,  amelyeket  az  üzleti  vállalkozásnak  nyújtottak,  és  amelyekben  az  üzleti  vállalkozás 
véglegesen részesült. A veszteséges értékesítés fennállásának megállapítása során nem kell figyelembe 
venni  azokat  az  engedményeket,  amelyeket  kizárólag  vagy részben  az  üzleti  vállalkozás  részéről 
fennálló,  az  áruk  megvásárlásától  eltérő  kötelezettségekre  nyújtanak.”,  mivel  ez  a  rendelkezés 
megtiltja a veszteséges értékesítést, míg ez az irányelv láthatóan nem tiltja meg az ilyen értékesítési  
gyakorlatot, és a belga törvény esetlegesen szigorúbb annál, mint amit a 2005/29/EK irányelv előír, és 
annál, mint amelyet annak 4. cikke megtilt? 

Munkaügyi ügyszak

1.  Az  Equality  Tribunal  (Írország)  által  2012.  július  30-án  benyújtott  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-363/12. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: angol
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések
1. Az Európai Unió elsődleges jogának következő rendelkezéseire tekintettel:

i. az Európai Unióról szóló szerződés 3. cikke,

ii. az Európai Unió működéséről szóló szerződés 8. és 157. cikke és/vagy

iii. az Európai Unió Alapjogi Chartájának 21., 23., 33. és 34. cikke

úgy kell-e értelmezni a 2006/54/EK irányelvet és különösen annak 4. és 14. cikkét, hogy nemi alapon 
történő hátrányos  megkülönböztetés  áll  fenn  abban az  esetben,  ha  egy nőtől  — akinek genetikai 
gyermeke béranyaságról szóló megállapodás alapján született, és aki a genetikai gyermek születésétől  
fogva  felelős  annak  gondozásáért  — megtagadják  a  szülési  szabadsággal  és/vagy örökbefogadási  
szabadsággal egyenértékű fizetett szabadságot?

2.  Az első kérdésre adandó nemleges válasz esetén összeegyeztethető-e a 2006/54/EK irányelv az  
Európai Unió elsődleges jogának fent hivatkozott rendelkezéseivel?

3. Az Európai Unió elsődleges jogának következő rendelkezéseire tekintettel:-

i. az Európai Unió működéséről szóló szerződés 10. cikke és/vagy

ii. az Európai Unió Alapjogi Chartájának 21., 26. és 34. cikke

úgy kell-e értelmezni a 2000/78/EK irányelvet és különösen annak 3. cikkének (1) bekezdését és 5.  
cikkét, hogy nemi alapon történő hátrányos megkülönböztetés áll fenn abban az esetben, ha egy nőtől 
— aki  olyan  fogyatékosságban  szenved,  amely megakadályozza  őt  a  szülésben,  akinek  genetikai 
gyermeke béranyaságról szóló megállapodás alapján született, és aki a genetikai gyermek születésétől  
fogva  felelős  annak  gondozásáért  — megtagadják  a  szülési  szabadsággal  és/vagy örökbefogadási  
szabadsággal egyenértékű fizetett szabadságot?

4. A harmadik kérdésre adandó nemleges válasz esetén összeegyeztethető-e a 2000/78/EK irányelv az 
Európai Unió elsődleges jogának fent hivatkozott rendelkezéseivel?

5. Lehet-e hivatkozni a fogyatékkal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezményre a 2000/78/EK 
irányelv értelmezése és/vagy érvényességének megkérdőjelezése érdekében?

6.  Az  ötödik  kérdésre  adandó  igenlő  válasz  esetén  összeegyeztethető-e  a  2000/78/EK  irányelv, 
különösen annak 3. és 5. cikke a fogyatékkal élő személyek jogairól szóló ENSZ- egyezmény 5. és 6.  
cikkével, 27. cikke (1) bekezdésének b) pontjával, valamint 28. cikke (2) bekezdésének b) pontjával?
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Polgári ügyszak

1.  Az Oberster Gerichtshof (Németország) által 2012. június 29-én benyújtott előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-314/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: német 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. Úgy kell-e értelmezni a 2001/29/EK irányelv 8. cikkének (3) bekezdését, hogy a jogi védelem alatt  
álló  teljesítményeket  az  Interneten  a  jogosult  engedélye  nélkül  hozzáférhetővé  tevő  személy  (a 
2001/29/EK  irányelv  3.  cikkének  (2)  bekezdése)  az  e  jogi  védelem  alatt  álló  teljesítményekhez 
hozzáférő személyek számára hozzáférést nyújtó szolgáltató szolgáltatásait veszi igénybe? 

2. Az első kérdésre adandó nemleges válasz esetén: 

Csak akkor engedhető-e meg a magáncélra szolgáló többszörözés (a 2001/29/EK irányelv 5. cikke (2) 
bekezdésének b) pontja) és a járulékos vagy közbenső jellegű többszörözés (a 2001/29/EK irányelv 5. 
cikkének  (1)  bekezdése),  ha  a  többszörözés  alapjául  szolgáló  mintát  jogszerűen  többszörözték, 
terjesztették vagy tették a nyilvánosság számára hozzáférhetővé? 

3. Amennyiben az első vagy második kérdésre igenlő választ kell adni, és ezért a felhasználó számára 
hozzáférést nyújtó szolgáltatóval szemben a 2001/29/EK irányelv 8. cikkének (3) bekezdése alapján  
ideiglenes intézkedést kell hozni: 

Összeegyeztethető-e az uniós joggal,  különösen az érdekeltek alapvető  jogainak az uniós jog által 
megkívánt  összemérésével,  hogy a  hozzáférést  biztosító  szolgáltatónak  teljesen  általánosan  (tehát  
konkrét  intézkedések  elrendelése  nélkül)  megtiltsák,  hogy  ügyfeleinek  hozzáférést  nyújtson  egy 
bizonyos weboldalhoz, amíg e weboldalon kizárólag vagy túlnyomórészt a jogosult engedélye nélkül 
tesznek hozzáférhetővé tartalmakat,  ha  a  hozzáférést  biztosító  szolgáltató elkerülheti  az  e  tilalom 
megsértése  miatti  preventív  bírságot,  ha  bizonyítja,  hogy egyébként  minden elvárható  intézkedést 
megtett? 

4. A harmadik kérdésre adandó nemleges válasz esetén: 

Összeegyeztethető-e az uniós joggal,  különösen az érdekeltek alapvető  jogainak az uniós jog által 
megkívánt  összemérésével,  hogy  a  hozzáférést  biztosító  szolgáltatót  bizonyos  intézkedések  
megtételére  kötelezzék  annak  érdekében,  hogy  ügyfeleinek  megnehezítse  a  jogellenesen 
hozzáférhetővé tett  tartalmat magában foglaló weboldalhoz való hozzáférést,  ha  ezen intézkedések 
számottevő  erőfeszítést  igényelnek,  de  különösebb  műszaki  ismeretek  nélkül  is  könnyedén 
kijátszhatók? 

2.  A  Handelsgericht  Wien  (Ausztria)  által  2012.  július  9-én  benyújtott  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-324/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: német 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1.  Az  európai  fizetési  meghagyással  szemben  benyújtható  ellentmondásra  nyitva  álló  határidő 
megbízott  ügyvéd  általi  elmulasztása  megalapozza-e  a  kötelezett  részéről  az  európai  fizetési 
meghagyásos eljárás létrehozásáról szóló, 2006. december 12-i európai parlamenti és tanácsi rendelet 
20. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerinti önhibát? 

2. Amennyiben az ügyvéd felróható magatartása a kötelezett  önhibájának körén kívül esik, úgy az  
európai fizetési meghagyással szembeni ellentmondás határideje lejártának a megbízott ügyvéd általi  
téves, helytelen bejegyzése értelmezhető-e az [1896/2006] rendelet 20. cikkének (2) bekezdése szerinti 
különleges körülményként?
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3. Fővárosi Törvényszék (korábbi Fővárosi Bíróság) (Magyarország) által 2012. 
július 24-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-349/12. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: magyar
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések
1. Összhangban van-e az Európai Unió jogával, ha szabadalom megsemmisítési kérelemmel 
kapcsolatos  megváltoztatási  eljárásban  az  intézkedések,  eljárások  és  jogorvoslatok  olyan 
módon vannak alkalmazva, hogy a nemzeti  bíróság nincs kötve a felek kérelmeihez vagy 
jognyilatkozataihoz, ideértve, hogy a bíróság az általa szükségesnek talált bizonyítást jogosult 
elrendelni hivatalból?
2. Összhangban van-e az Európai Unió jogával, ha szabadalom megsemmisítési kérelemmel 
kapcsolatos  megváltoztatási  eljárásban  az  intézkedések,  eljárások  és  jogorvoslatok  olyan 
módon vannak alkalmazva, hogy a nemzeti bíróság határozata meghozatalában nincs kötve a 
megsemmisítési kérelem tárgyában hozott közigazgatási hatósági döntéshez, vagy az abban 
megállapított tényálláshoz, különösen a közigazgatási eljárás során megjelölt megsemmisítési 
okokhoz, vagy a közigazgatási eljárás során előterjesztett nyilatkozatokhoz, állításokhoz vagy 
bizonyítékokhoz?
3. Összhangban van-e az Európai Unió jogával, ha szabadalom megsemmisítési kérelemmel 
kapcsolatos  megváltoztatási  eljárásban  az  intézkedések,  eljárások  és  jogorvoslatok  olyan 
módon vannak alkalmazva, hogy az újdonság vagy feltalálói tevékenység követelményével 
kapcsolatban  a  nemzeti  bíróság  mérlegeli,  hogy  megilleti-e  a  találmányt  a  bejelentés 
időpontjának elsőbbsége, vagy csak a módosítás időpontjának elsőbbsége illeti meg, feltéve, 
hogy a bejelentés időpontjában hatályos jogszabályok megengedték a bejelentőnek, hogy a 
szabadalmi  bejelentés  műszaki  tartalmát  és  az  igényelt  oltalom  terjedelmét  a  bejelentés 
időpontja után bővítse.

4.  Audiencia  Provincial  de  Barcelona  (Spanyolország)  által  2012.  augusztus  1-jén 
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-364/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: spanyol 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. Összeegyeztethető-e az EUMSZ 101. cikkel (a korábbi EK 81. cikkel, összefüggésben az EK 10.  
cikkel) és az EUSZ 4. cikk (3) bekezdésével az olyan szabályozás, mint amelyet a bíróságok előtti 
képviseletet ellátó ügyvédek (procuradorok) díjszabásáról szóló rendelet, azaz a 2003. november 7-i 
1373/2003 királyi rendelet is meghatároz, amely a díjazásukat egy minimális díjhoz vagy tarifához 
köti, és amely ettől felfelé vagy lefelé legfeljebb 12 %-kal való eltérést tesz lehetővé, amennyiben a 
tagállam hatóságainak,  ideértve a bíróságokat  is  — rendkívüli  körülmények esetén kívül  — nincs  
tényleges lehetősége a törvényes minimumtól való eltérésre? 

2.  Az  említett  díjszabás  alkalmazása  szempontjából,  amenynyiben  az  ugyanott  megállapított 
minimumok  alkalmazására  nem  kerül  sor,  rendkívüli  körülménynek  tekinthető-e  az,  ha  nagy  az 
aránytalanság  a  ténylegesen  elvégzett  munka  és  a  díjszabás  vagy  tarifa  alkalmazásából  eredő 
munkadíjak összege között? 

3. Összeegyeztethető-e az EUMSZ 56. cikkel (a korábbi 49. cikkel) a bíróságok előtti képviseletet 
ellátó ügyvédek (procuradorok) díjszabásáról szóló rendelet, vagyis a 2003. november 7-i 1373/2003 
királyi rendelet? 

4.  Megfelel-e  ez  a  szabályozás  a  2006/123/EK  irányelv  15.  cikke  (3)  bekezdésében  említett 
szükségesség és arányosság követelményeinek? 

5. Beleérti-e az emberi jogok európai egyezményének 6. cikke a tisztességes tárgyaláshoz való jog 
fogalmába  az  olyan  ügyvédi  díjak  meghatározásával  szembeni  hatékony  védelemhez  való  jogot, 
amelyek aránytalanul magasak és nem állnak összhangban a ténylegesen elvégzett munkával?
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6. Igenlő  válasz esetén, összhangban állnak-e az európai egyezmény 6. cikkével a spanyol polgári 
perrendtartási törvény azon rendelkezései, amelyek a költségek viselésére kötelezett fél részére nem 
teszik lehetővé az ügyvédi (procurador) díjak összegének vitatását azon az alapon, hogy azok túlzottan 
magasak és nem állnak összhangban a ténylegesen elvégzett munkával? 

5.  A Sofiyski  gradsi  sad  (Bulgária)  által  2012.  augusztus  13-án  benyújtott  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-386/12. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: bolgár
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések
A 2000. december 22-i 44/2001/EK tanácsi rendelet 22. cikkének 1. pontját csak olyan kontradiktórius 
eljárásokra  lehet-e alkalmazni,  amelyek tárgya ingatlanon fennálló dologi  jog,  vagy e rendelkezés 
olyan nemperes eljárásokban is alkalmazandó, amelyekben valamely tagállam azon állampolgára, akit  
ezen állam valamelyik bírósága a nemzeti jog értelmében korlátozottan cselekvőképesnek nyilvánít, és  
akinek  (ugyanezen  ország  állampolgárságával  rendelkező)  gondnokot  rendeltek  ki,  azt  kéri,  hogy 
rendelkezhessen a valamely más tagállamban található ingatlanával?

Közigazgatási ügyszak

1. A Finanzgericht Düsseldorf (Németország) által 2012. július 10-én benyújtott előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-326/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: német 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
Ellentétes-e az európai közösségi joggal (EK 56. cikk) az úgynevezett „nem átlátható” (belföldi és)  
külföldi  befektetési  alapokból  származó  jövedelmeknek  az  InvStG  6.  §-a  szerinti  átalányjellegű 
adóztatása azért, mert az a szabad tőkemozgás rejtett korlátozását (EK 58. cikk, (3) bekezdés) képezi? 

2. A Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Olaszország) által 2012. 
július 30-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-358/12. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: olasz
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés
Ellentétes-e  az  arányosság  —  amely  a  letelepedés  szabadságának,  a  hátrányos  megkülönböztetés 
tilalmának és a verseny védelmének az EUMSZ 49., 56. illetve 101. cikk szerinti elveiből származik  
—, valamint a bennefoglalt  ésszerűség elvével az a nemzeti szabályozás, amely mind a közösségi  
értékhatárt  meghaladó,  mind  az  azt  el  nem érő  közbeszerzések  tekintetében súlyosnak  minősíti  a  
jogerősen  megállapított  járulékfizetési  kötelezettségszegést,  ha  annak  összege  a  100,00  eurót,  és 
egyidejűleg az egyes fizetési vagy járulékfizetési időszakok tekintetében a fizetendő és a befizetett  
összegek  eltérése  az  5  %-ot  meghaladja,  és  ebből  következően  az  ajánlatkérőt  az  ilyen 
kötelezettségszegésben felelősnek talált  ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásból történő kizárására 
kötelezi, az ajánlattevő mint szerződéses partner megbízhatóságát objektíven kifejező más szempontok 
értékelése nélkül?

3. A Supreme Court of the United Kingdom (Egyesült Királyság) által 2012. július 30-án 
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-362/12. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: angol
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések
1. Amennyiben valamely tagállam joga értelmében az adóalany két vagylagos igényérvényesítés közül  
választhat  annak  érdekében,  hogy  az  EUMSZ  49.  és  63.  cikkel  ellentétesen  beszedett  adó 
visszatérítését  kérje,  és  ezen  igényérvényesítési  lehetőségek  egyikére  hosszabb  elévülési  idő 
vonatkozik, akkor összeegyeztethető-e a tényleges érvényesülés, a jogbiztonság és a bizalomvédelem 
elvével az, ha ez a tagállam olyan jogszabályokat vezet be, amelyek előzetes értesítés nélkül és a  

6



tervezett új jogszabály kihirdetésének időpontjától kezdődően, visszamenőleges hatállyal megrövidítik 
ezt a hosszabb elévülési időt?

2. Van-e jelentősége az első kérdésre adott válasz tekintetében annak, ha abban az időpontban, amikor 
az  adóalany  a  hosszabb  elévülési  idővel  rendelkező  igényérvényesítési  lehetőséget  kihasználva 
benyújtotta kérelmét, az igény érvényesíthetőségének nemzeti jog szerinti lehetőségét csak i. nemrég,  
és ii.  alsó fokon eljáró bíróság által ismerték el,  és a legfelsőbb igazságügyi  hatóság csak később 
ismerte el kifejezetten?

4. Az Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Oberösterreich (Ausztria) által 2012. 
augusztus 1-jén benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-367/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: német 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. Ellentétes-e az Európai Unió Alapjogi Chartájának 16. cikke szerinti törvényesség elvével és/vagy 
az átláthatóság EUSZM 49. cikkben kimondott követelményével az olyan nemzeti szabályozás, mint  
az alapügyben szóban forgó gyógyszertári törvény 10. §-a (2) bekezdésének 3. pontja, amely alapján  
azon feltételt,  hogy egy új  nyilvános gyógyszertár  létesítéséhez igénynek kell  fennállnia,  legalább 
alapvető  jellemzőit  illetően  nem  törvényben  szabályozzák,  hanem  tartalmának  irányadó  elemeit 
nemzeti  ítélkezési  gyakorlat  pontosítja,  mivel  ezáltal  nem  zárható  ki,  hogy  bizonyos  belföldi 
érdekeltek,  mint  akikről  az  alapügyben  szó  van,  más  tagállamok  állampolgáraival  szemben 
összességében jelentős versenyelőnyre tegyenek szert? 

2. Abban az esetben, ha az első kérdésre nemleges választ kell adni: ellentétes-e az EUMSZ 49. cikkel 
az olyan nemzeti szabályozás, mint a gyógyszertári törvény 10. §-a (2) bekezdésének 3. pontja, amely 
az  igény  fennállásának  alapvető  kritériumaként  szigorúan  egy  5  500  fős  határt  szab,  amely 
tekintetében a törvény nem nyújt lehetőséget ezen alapszabály alóli eltérésre, mivel ezáltal a célnak a 
Bíróság C-570/07. és C-571/07. sz. egyesített ügyekben 2010. június 1-jén hozott ítéletének 98-101. 
pontja  értelmében  vett  koherens  elérése  de  facto  nem  tűnik  (minden  további  nélkül) 
megvalósíthatónak? 

3. Abban az esetben, ha a második kérdésre nemleges választ kell adni: ellentétes-e az EUSZM 49.  
cikkel és/vagy az Európai Unió Alapjogi Chartájának 16. cikkével az olyan nemzeti szabályozás, mint  
a gyógyszertári  törvény 10.  §-a (2) bekezdésének 3.  pontja,  amelyből  a legfelsőbb szintű  nemzeti 
bíróságoknak  az  igény  fennállására  vonatkozó  ítélkezési  gyakorlata  következtében  további 
részletfeltételek  — mint  a  kérelem benyújtásának  időbeli  elsőbbsége;  a  folyamatban  lévő  eljárás 
további  érdekeltek esetében való korlátozó hatása;  a kérelem elutasítása esetén két  éves korlátozó 
határidő;  egyrészt  az  „állandó  lakosok”  és  másrészt  a  „betérő  vásárlók”  száma  megállapításának, 
valamint  két  vagy  több  gyógyszertár  4  km-es  körzetének  az  átfedése  esetén  a  vevőkör 
szétválasztásának  kritériumai  stb.  —  következnek,  mivel  ezáltal  főszabályként  nem lehetséges  e 
rendelkezés  megfelelő  időn  belül  történő  előrelátható  és  kiszámítható  végrehajtása,  és  ezért  e 
rendelkezés  nem tekinthető  a  cél  koherens  elérésére  ténylegesen  alkalmasnak  (lásd  a  Bíróság  C-
570/07. sz. ügyben 2010. június 1-jén hozott ítéletének 98-101. pontját, valamint 114-125. pontját), 
és/vagy a megfelelő gyógyszertári szolgáltatásnyújtás de facto nem tekinthető biztosítottnak, és/vagy 
megállapítható a belföldi érdekeltek egymás közötti fennálló, vagy ezek és más tagállamok érdekelt  
állampolgárai közötti tendenciózus hátrányos megkülönböztetés? 

5.  A  Supreme  Court  (Írország)  által  2012.  augusztus  3-án  benyújtott  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-370/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: angol 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. A 2011. március 25-i 2011/199/EU európai tanácsi határozat érvényes-e: 

—  Figyelemmel  az  EUSZ  48.  cikk  (6)  bekezdése  szerinti  egyszerűsített  módosítási  eljárás 
alkalmazására,  és  különösen  arra,  hogy  az  EUMSZ  136.  cikk  javasolt  módosítása  a 
Szerződésekben az Unióra ruházott hatáskörök növelésével járt-e; 
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— Figyelemmel a javasolt módosítás tartalmára, különösen arra, hogy az a Szerződések vagy az uniós 
jog általános elveinek bármilyen sérelmével járt-e? 

2. Figyelemmel 

—  az EUSZ 2.  és  3.  cikkre,  valamint  az  EUMSZ Harmadik Része VIII.  címének,  különösen az  
EUMSZ 119., 120., 121., 122., 123., 125., 126., és 127. cikk rendelkezéseire; 

—  az  Uniónak  az  EUMSZ  3.  cikk  (1)  bekezdésének  c)  pontjában  meghatározott  kizárólagos  
hatáskörére a monetáris politika, valamint az EUMSZ 3. cikk (2) bekezdésének hatálya alá tartozó 
nemzetközi szerződések megkötése területén; 

— az Unió hatáskörére a gazdaságpolitika koordinálása területén, összhangban az EUMSZ 2. cikk (3) 
bekezdésével és Harmadik Részének VIII. címével; 

— az uniós intézményeknek az EUSZ 13. cikkben foglalt elvek szerinti hatásköreire és feladataira; 

— az EUSZ 4. cikk (3) bekezdésében szereplő lojális együttműködés elvére; 

—  az uniós jog általános elveire, beleértve különösen a hatékony bírói jogvédelem általános elvét,  
valamint az Alapjogi Charta 47. cikkében szereplő  hatékony jogorvoslathoz való jogot,  továbbá 
jogbiztonság általános elvét; 

az Európai Unió azon tagállama, amelynek hivatalos pénzneme az euró, jogosult-e olyan nemzetközi  
szerződést kötni és ratifikálni, mint az ESM-szerződés? 

3. Amennyiben megállapítják az európai tanácsi határozat érvényességét, a tagállam jogosultsága arra, 
hogy olyan nemzetközi szerződést kössön és ratifikáljon, mint az ESM-szerződés, függ-e e határozat 
hatályba lépésétől? 

 
6.  A  Raad  van  State  (Hollandia)  által  2012.  augusztus  3-án  benyújtott  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-372/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: holland 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. Úgy kell-e értelmezni a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és 
az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi  
irányelv 12.  cikke (2) bekezdésének második francia bekezdését,  hogy fennáll  a személyes  adatot 
tartalmazó  iratok  másolatának  igényléséhez  való  jog,  vagy  elegendő  az  érintett  iratok  szerinti 
feldolgozás tárgyát képező személyes adatok érthető formában való teljes áttekintésének kiadása?

2. Úgy kell-e értelmezni az Európai Unió Alapjogi Chartája 8. cikkének (2) bekezdése szerinti „joga  
van  ahhoz,  hogy […]  megismerje”  fordulatot,  hogy fennáll  a  személyes  adatot  tartalmazó  iratok 
másolatának igényléséhez való jog, vagy elegendő  az érintett  iratokban feldolgozás tárgyát  képező 
személyes adatok érthető formában való teljes áttekintésének kiadása a személyes adatok feldolgozása 
vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-
i  95/46/EK  európai  parlamenti  és  tanácsi  irányelv  12.  cikke  (2)  bekezdésének  második  francia 
bekezdése értelmében? 

3. Az Európai Unió Alapjogi Chartája 41. cikke (2) bekezdésének b) pontja vonatkozik-e az Európai  
Unió tagállamaira is, amennyiben azok az ezen Charta 51. cikkének (1) bekezdése értelmében az Unió  
jogát hajtják végre? 

4.  Az  Európai  Unió  Alapjogi  Chartája  41.  cikke  (2)  bekezdésének  b)  pontja  szerinti  bizalmas 
adatkezeléshez fűződő  jogos érdeket  jelent-e az a következmény, miszerint  a „tervezetekhez” való 
hozzáférés engedélyezése miatt ezek már nem tartalmaznak indokolást azzal kapcsolatban, hogy miért 
javasolnak egy adott határozatot, és ez hátrányos hatással van az érintett hatóságon belüli zavartalan 
eszmecserére és a rendes határozathozatalra? 

5.  A „tervezetekben” szereplő  jogi  elemzések a személyes  adatok feldolgozása vonatkozásában az 
egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikkének a) pontja szerinti személyes adatnak tekinthetőek- e? 
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6. A személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad 
áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 13. cikke (1)  
bekezdésének g) pontja szerinti mások jogainak és szabadságainak védelméhez tartozik-e az érintett  
hatóságon belüli zavartalan belső  eszmecsere érdeke? Amennyiben erre a kérdésre nemleges válasz 
adandó: A hivatkozott érdek ebben az esetben az irányelv 13. cikke (1) bekezdésének d) vagy f) pontja 
alá sorolható–e? 

7.  A Varhoven  administrativen  sad  (Bulgária)  által  2012.  augusztus  6-án  benyújtott 
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-374/12. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: bolgár
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések
1.  Úgy kell-e  értelmezni  az  Európai  Közösségben  tagsággal  nem rendelkező  országokból  érkező 
dömpingelt  behozatallal  szembeni  védelemről  szóló,  1995.  december  22-i  384/1996/EK  tanácsi 
rendelet (jelenleg az 1225/2009/EK tanácsi rendelet) (a továbbiakban: alaprendelet) 2. cikkének (8) és 
(9) bekezdésével összefüggésben értelmezett 11. cikke (9) és (10) bekezdésének első mondatát, hogy 
amennyiben nem igazolták a körülményeknek a 11. cikk (9) bekezdése értelmében vett megváltozását, 
ezek a rendelkezések az exportár meghatározása során elsőbbséget élveznek az intézmények bármely,  
az alaprendelet 11. cikkének (3) bekezdéséből eredő bennefoglalt hatáskörével szemben, beleértve — 
ahogy az 1279/2007/EK tanácsi rendelet esetében — az intézmények azon bennefoglalt hatáskörét,  
hogy a Severstal-Metiz által a jövőben alkalmazandó exportárak megbízhatóságát értékeljék azáltal,  
hogy az árazási kötelezettségvállalás szerinti minimumárakkal és a harmadik országokban alkalmazott  
eladási árakkal történő összehasonlítást végeznek? Befolyásolja-e az e kérdésre adandó választ, ha — 
ahogy  a  Severstal-Metiz  és  az  1279/2007/EK  tanácsi  rendelet  esetében  —  az  intézmények  a 
dömpinggel kapcsolatos körülmények megváltozása tartós jellegének az alaprendelet 11. cikkének (3) 
bekezdése  szerinti  értékelésével  összefüggő  hatáskörük  gyakorlása  során  úgy  határoznak,  hogy 
módosítják a dömpingellenes intézkedést (csökkentik a vám mértékét)?

2. Az első kérdésre adandó válaszból az következik-e, hogy olyan körülmények között, amelyeket az 
1279/2007/EK  tanácsi  rendeletnek  a  Severstal-Metiz  által  alkalmazott  exportár  meghatározására 
vonatkozó  részében  ismertetnek,  és  annak  alapján,  hogy  ebben  a  rendeletben  kifejezetten  nem 
támasztották  alá  az  alaprendelet  11.  cikkének  (9)  bekezdése  értelmében  vett  változást,  amely  új 
módszer alkalmazását igazolná, a Bizottságnak azt a módszert kellett volna alkalmaznia az exportár 
meghatározására, amelyet az eredeti vizsgálat keretében használtak, a jelen ügyben az alaprendelet 2.  
cikkének (8) bekezdése szerint?

3. Az első és második kérdésre adandó válaszra tekintettel: Az 1279/2007/EK tanácsi rendeletet abban 
a  részben,  amely a  Severstal-Metiz  által  gyártott  acélkötelek  és  –kábelek  behozatalára  vonatkozó 
egyedi dömpingellenes intézkedések megállapítását és kivetését érinti, az alaprendelet 2. cikkének (8)  
bekezdésével összefüggésben értelmezett 11. cikkének (9) és (10) bekezdésének megsértésével, illetve 
érvénytelen jogalapon fogadták-e el, és mint ilyen érvénytelennek minősül-e?

8.  A Tribunal  administratif  de  Grenoble  (Franciaország)  által  2012.  augusztus  6-án 
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-375/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: francia 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. Ellentétes-e az Európai Közösséget létrehozó szerződés 43, 56. és 58. cikkével (jelenleg az Európai 
Unió működéséről  szóló szerződés 49.,  63.  és 65.  cikkével)  az olyan szabályozás,  mint  amely az 
alapügyben  szerepel,  és  amelynek  értelmében,  ha  az  Unió  valamely  tagállamában  illetőséggel 
rendelkező  személy egy másik tagállamban székhellyel  rendelkező  társaság részvényese,  és  olyan 
osztalékot  kap,  amely mindkét  államban adóköteles,  és a kettős adóztatást  úgy rendezik,  hogy az 
illetőség  szerinti  államban  beszámítják  az  osztalékot  fizető  társaság  székhelye  szerinti  államban 
megfizetett adó összegének megfelelő összegű adójóváírást, és az adókötelezettségnek az egy év során 
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megszerzett  jövedelem  60  vagy  50  %-ában  történő  korlátozása  nem,  vagy  csak  részben  veszi 
figyelembe a másik államban megfizetett adót? 

2. Igenlő  válasz esetén az ilyen korlátozás igazolható-e az adórendszer koherenciája fenntartásának 
szükségességével, vagy az adóztatási joghatóság tagállamok közötti kiegyensúlyozott megosztásával, 
illetve bármely más közérdeken alapuló kényszerítő okkal? 

9.  A  Tribunale  Amministrativo  Regionale  per  il  Lazio  (Olaszország)  által  2012. 
augusztus 6-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-376/12. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: olasz
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés
A közösségi  ágazati  rendelkezéseit,  és különösen a 2002/20/EK irányelv rendelkezéseit  úgy kell-e 
értelmezni,  hogy azokkal ellentétes a hivatkozott nemzeti szabályozás, különösen a 2005. évi 266. 
törvény, elsősorban amiatt, ahogyan ezt rendeleti szinten alkalmazzák?

10.  A Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia)  által  2012. augusztus 8-án benyújtott 
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-380/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: holland 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. Úgy kell-e értelmezni a Harmonizált Rendszer 25. árucsoportjához kapcsolódó 1. megjegyzésben  
foglalt  „szennyeződés  eltávolítása”  kifejezést,  hogy az  magában  foglalja  a  nyers  állapotban  lévő 
ásványi termék bizonyos kémiai részecskéinek eltávolítását is, amelyeket természetes körülmények 
között  tartalmaz,  és  az  eltávolítás  következtében az  ásványi  terméknek  a  korábban e  természetes  
körülmények miatt kevésbé erős (sajátos) természetes tulajdonságai megerősödnek? 

2.  Amennyiben  a  fenti  1.  pontban  feltett  kérdésre  adott  válasz  alapján  megállapítható,  hogy 
szennyeződések a HR 25. árucsoportjához kapcsolódó 1. megjegyzés szerinti eltávolításáról van szó:  
Milyen kritériumok alapján kell  végső  soron megállapítani,  hogy a színtelenítő  földhöz hasonlóan 
előállított  ásványi  termék  a  kénsav  és  víz  segítségével  történő  átmosást  követően  a  hivatkozott 
megjegyzés alapján továbbra is a KN 2508 40 00 vámtarifaszám alá sorolható-e, és nem a HR 38.  
árucsoportja értelmében vett vegyipari terméknek minősül? 

11.  A Tribunale  Amministrativo  Regionale  per  le  Marche  (Olaszország)  által  2012. 
augusztus 16-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-388/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: olasz 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1.  Úgy kell-e  értelmezni  az  1260/1999/EK rendelet  30.  cikkének (4)  bekezdését,  hogy azon tény 
értékelésének, hogy a megbízásból a megbízónak nem származik jelentős bevétele és a megbízottnak 
nem keletkezik  jogtalan  előnye,  csak  azt  követően  lehet  helye,  ha  megvizsgálásra  került,  hogy a 
létesítményen végrehajtottak-e lényeges módosítást?

Az 1. kérdésre adandó igenlő válasz esetén, 

a)  e  rendelkezés  kizárólag  a  fizikai  módosításra  vonatkozik-  e  —  vagyis,  hogy  a  megvalósított  
létesítmény  nem  egyezik  meg  a  támogatásban  részesített  projektben  megjelölttel  —,  avagy  a  
funkcionális módosításra is, és ez utóbbi esetben lényeges módosításról van-e szó abban az esetben, ha 
a létesítményt  — nem elsődlegesen — a felhívásban,  valamint  a felhívásra való jelentkezés iránti  
kérelemben szereplő tevékenységektől eltérő tevékenységekre „is” használták? 

Az 1. kérdésre adandó nemleges válasz esetén, 

b)  azokban  az  esetekben,  amikor  az  állami  finanszírozásra  a  gazdasági  értelemben  releváns 
működtetés  során  felmerülő  munkák  végrehajtása  céljából  kerül  sor,  a  szóban  forgó  rendelkezés 
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kizárólag  a  létesítmény  létrehozásának  szakaszára  alkalmazandó-e,  avagy  a  közbeszerzésekre 
vonatkozó szabályok betartásának kötelezettsége a működtetés odaítélése vonatkozásában is fennáll? 

2.  Úgy kell-e  értelmezni  az  1260/1999/EK rendelet  30.  cikkének (4)  bekezdését,  hogy azon tény 
megállapítása, hogy a működtetés harmadik személyek részére történő odaítéléséből nem származnak 
jelentős  nettó  bevételek,  illetve  jogtalan  előnyt  jelentő  pozíciók  valamely  cég  vagy  köztestület 
tekintetében, az előzetes kérdést (azaz a közbeszerzési eljárás betartásának kötelezettségét) logikailag 
és  jogilag követő  lépést  jelent,  avagy a  versenyeljárás  lefolytatása  kötelezettségének fennállását  a 
koncessziós jogviszonyra vonatkozó konkrét szabályozást is figyelembe véve kell értékelni? 

Előzetes döntéshozatal tárgyában közzétett határozatok

Büntető ügyszak

1. A Bíróság elnökének 2012. június 18-i végzése (a Bundesgerichtshof (Németország) 
előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-39/12. sz. ügy)1 

A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését. 

2. A Bíróság (ötödik tanács) 2012. július 4-i végzése — (a Giudice di Pace di Revere — 
Olaszország előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme)  (C-73/12.,  C-74/12.,   C-75/12.   sz. 
ügyek)2

A  Giudice  di  Pace  di  Revere  (Olaszország)  által  2012.  január  26-án  előterjesztett  előzetes  
döntéshozatal iránti kérelem nyilvánvalóan elfogadhatatlan. 

3.  A Bíróság  (nagytanács)  2012.  szeptember  5-i  ítélete  (a  Cour  d’appel  d’Amiens 
(Franciaország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Joao Pedro Lopes Da Silva 
Jorge ellen kiadott európai elfogatóparancs (C-42/11. sz. ügy)3 

Az európai elfogatóparancsról és a tagállamok közötti átadási eljárásokról szóló, 2002. június 13-i  
2002/584/IB tanácsi kerethatározat 4. cikkének 6. pontját és az EUMSZ 18. cikket úgy kell értelmezni,  
hogy bár a tagállamok az említett  4.  cikk 6.  pontjának átültetése keretében dönthetnek úgy,  hogy  
korlátozzák  azon  helyzetek  körét,  amelyekben  az  európai  elfogatóparancsot  végrehajtó  nemzeti  
igazságügyi  hatóság  megtagadhatja  az  e  rendelkezés  hatálya  alá  tartozó  személy  átadását,  nem  
zárhatják ki teljesen és automatikusan az említett rendelkezés hatálya alól a más tagállamok saját  
területükön  tartózkodó  vagy  lakó  állampolgárait,  függetlenül  attól,  hogy  e  személyek  milyen  
kapcsolatban állnak velük.

A kérdéseket előterjesztő bíróság köteles a belső jog egészére tekintettel és a belső jogban elfogadott  
értelmezési módszerek alkalmazásával a lehető legteljesebb mértékben úgy értelmezni e jogot, hogy  
figyelembe veszi  a 2002/584 kerethatározat  szövegét  és célját,  annak érdekében,  hogy biztosítsa e  
kerethatározat teljes érvényesülését, és megvalósuljon az e kerethatározattal elérni kívánt eredmény.

1 A kérdést l.: Hírlevél III. évf. 5. szám, Büntető ügyszak, 1. szám alatt.
2 A kérdést l.: Hírlevél III. évf. 5. szám, Büntető ügyszak, 3. szám alatt.
3 A kérdést l.: Hírlevél II. évf. 5. szám, Büntető ügyszak, 2. szám alatt.
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Gazdasági ügyszak

1.  A  Bíróság  (hetedik  tanács)  2012.  június  7-i  végzése  (Commissione  Tributaria 
Provinciale di Benevento (Olaszország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-21/11. 
sz. ügy)4 
A Commissione  Tributaria  Provinciale  di  Benevento  (Olaszország)  által  a  2010.  szeptember  22-i  
határozatban benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem nyilvánvalóan elfogadhatatlan. 

Munkaügyi ügyszak

1. A Bíróság (hatodik tanács) 2012. május 10-i  végzése (a Curtea de Apel  Constanța 
(Románia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-134/12. sz. ügy)5 

Az Európai Unió Bírósága nyilvánvalóan nem rendelkezik hatáskörrel a Curtea de Apel Constanța 
(Románia) által a 2012. február 8-i határozattal előterjesztett előzetes döntéshozatal iránti kérelem 
elbírálására. 

Polgári ügyszak

1.  A Bíróság (hetedik tanács)  2012.  július  6-ai  végzése  (a  Gyulai  Törvényszék 
(Magyarország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-16/12. sz. ügy)6 

Az Európai Unió Bírósága nyilvánvalóan nem rendelkezik hatáskörrel a Gyulai Törvényszék  
(Magyarország) 2012. január 4-i határozatával feltett kérdések megválaszolására. 

2.  A Bíróság  (harmadik  tanács)  2012.  július  12-i  végzése  (a  Tribunale  ordinario  di 
Brescia (Olaszország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-466/11. sz. ügy)7 

Az  Európai  Unió  Bírósága  nyilvánvalóan  nem  rendelkezik  hatáskörrel  a  Tribunale  ordinario  di  
Brescia (Olaszország) által benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem elbírálására. 

3.  A Bíróság  (hatodik  tanács)  2012.  június  13-i  végzése  (a  Landesgericht  Salzburg 
(Ausztria)  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme)  —  GREP GmbH  kontra  Freistaat 
Bayern (C-156/12. sz. ügy)8

A  polgári  és  kereskedelmi  ügyekben  a  joghatóságról,  valamint  a  határozatok  elismeréséről  és  
végrehajtásáról  szóló,  2000.  december 22-i  44/2001/EK tanácsi  rendelet  43.  cikke alapján annak  
érdekében benyújtott  jogorvoslat,  hogy vitassák az e rendelet 38–42. cikke alapján hozott,  zár alá  
vételt elrendelő foglalási végzés végrehajthatóvá nyilvánításáról szóló határozatot, az uniós jognak az  
Európai Unió alapjogi chartája 51. cikke értelmében vett végrehajtásának minősül.

Az  Európai  Unió  alapjogi  chartája  47.  cikkében  meghatározott  hatékony  bírói  jogvédelem  elve  
magában foglalhatja az ilyen jogorvoslat keretében felmerülő  eljárási költségek és/vagy az ügyvédi  
képviselettel összefüggő költségek viselése alóli mentességhez való jogot. 

A nemzeti bíróságnak ugyanakkor ellenőriznie kell, hogy az ilyen költségmentesség engedélyezésének  
feltételei a bírósághoz fordulás joga olyan korlátozásának minősülnek-e, amely magát e jog lényegét  

4 A kérdést l.: Hírlevél II. évf. 4. szám, Gazdasági ügyszak, 3. szám alatt.
5 A kérdést l.: Hírlevél III. évf. 6. szám, Munkaügyi ügyszak, 4. szám alatt.
6 A kérdést l.: Hírlevél III. évf. 5. szám, Polgári ügyszak, 1. szám alatt.
7 A kérdést l.: Hírlevél II. évf. 12. szám, Polgári ügyszak, 6. szám alatt.
8 A kérdést l.: Hírlevél III. évf. 7. szám, Polgári ügyszak, 5. szám alatt.
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érinti, hogy azok jogszerű  célra irányulnak-e, és hogy ésszerű  arányossági kapcsolat áll-e fenn az  
alkalmazott eszközök és az elérni kívánt cél között. 

Ezen értékelés keretében a nemzeti  bíróság figyelembe veheti  a per  tárgyát,  a költségmentességet  
kérelmező  pernyertességének  ésszerű  esélyét,  az  ügy  tétjének  e  kérelmező  számára  képviselt  
fontosságát, a jogi kérdés és az alkalmazott eljárás bonyolultságát, valamint e kérelmező  arra való 
képességét, hogy hatékonyan tudja-e érvényesíteni jogait. Az arányosság értékelésének keretében a  
nemzeti bíróság figyelemmel lehet az előlegezendő perköltségek nagyságára is, valamint arra, hogy e  
költségek esetlegesen a bírósághoz fordulás megkerülhetetlen akadályát képezik-e, vagy sem. 

Kifejezetten  a  jogi  személyeket  illetően a nemzeti  bíróság figyelemmel  lehet  ezek helyzetére  is.  A  
nemzeti  bíróság  így  figyelembe  veheti  a  kérdéses  jogi  személy  társasági  formáját,  azt,  hogy  
nyereségszerzési célú jogi személy-e, vagy sem, valamint a tagjainak vagy részvényeseinek pénzügyi  
teljesítőképességét,  és  annak  lehetőségét,  hogy  ez  utóbbiak  biztosítani  tudják-e  a  bíróság  előtti  
igényérvényesítéséhez szükséges összeget. 

4.  A Bíróság  (első  tanács)  2012.  szeptember  6-i  ítélete  (az  Augstākās  tiesas  Senāts 
(Lettország)  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme)  —  Trade  Agency  Ltd  kontra 
Seramico Investments Ltd (C-619/10. sz. ügy)9

1. Úgy kell értelmezni a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok  
elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2000. december 22-i 44/2001/EK tanácsi rendelet 34. cikkének  
2.  pontját,  amelyre utal  az említett  rendelet  (16) és  (17) preambulumbekezdésével  összefüggésben  
értelmezett  45.  cikkének  (1)  bekezdése,  hogy  amennyiben az  alperes  a  tanúsítvánnyal  kísért  és  a  
határozathozatal helye szerint tagállamban hozott mulasztási határozat végrehajthatóságával szemben  
jogorvoslattal  él  azzal  érvelve,  hogy  az  eljárást  megindító  iratot  számára  nem  kézbesítették,  a  
végrehajtás helye szerinti  tagállamnak az említett  jogorvoslat ügyében eljáró bírósága hatáskörrel  
rendelkezik  az  említett  tanúsítványban  és  a  bizonyítékokban  szereplő  információk  egyezésének  a  
vizsgálatára.

2.  A 44/2001 rendelet  34.  cikkének  1.  pontját,  amelyre  utal  az  említett  rendelet  45.  cikkének  (1)  
bekezdése,  úgy  kell  értelmezni,  hogy  a  végrehajtás  helye  szerinti  tagállam  bírósága  közrendi  
záradékra  hivatkozva  nem tagadhatja  meg  a  jogvitát  érdemben  eldöntő  azon mulasztási  bírósági  
határozat  végrehajtását,  amely  nem  tartalmaz  értékelést  sem  a  kereset  tárgyára,  sem  annak  
jogalapjára vonatkozóan, és amely semmiféle indokolást nem tartalmaz a kereset megalapozottságát  
illetően, feltéve hogy a kérdést előterjesztő bíróság számára az eljárás átfogó értékelésére tekintettel  
és figyelembe véve a releváns körülmények összességét nem tűnik úgy, hogy e határozat nyilvánvalóan  
és aránytalanul sérti az alperesnek a Charta 47. cikkének második bekezdésében említett, tisztességes  
eljáráshoz  való  jogát  azért,  mert  az  e  határozattal  szemben  nem  tud  hatékony  és  tényleges  
jogorvoslattal élni.

5. A Bíróság (első  tanács) 2012 szeptember 6-i ítélete (a Hoge Raad der Nederlanden 
előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme  (Hollandia))  —  Maurice  Robert  Josse  Marie 
Ghislain Lippens, Gilbert Georges Henri Mittler, Jean Paul François Caroline Votron 
kontra  Hendrikus  Cornelis  Kortekaas,  Kortekaas  Entertainment  Marketing  BV, 
Kortekaas Pensioen BV, Dirk Robbard De Kat, Johannes Hendrikus Visch, Euphemia 
Joanna Bökkerink, Laminco GLD N-A, Ageas NV, korábban Fortis NV (C-170/11. sz. 
ügy)10 
A polgári és kereskedelmi ügyekben a bizonyításfelvétel tekintetében történő, a tagállamok bíróságai  
közötti együttműködéséről szóló, 2001. május 28-i 1206/2001/EK tanácsi rendelet rendelkezéseit és  
különösen az  1.  cikkének (1) bekezdését  úgy kell  értelmezni,  hogy amennyiben valamely tagállam  
eljáró bírósága egy másik tagállamban lakóhellyel rendelkező  felet kíván tanúként kihallgatni ez a  

9 A kérdést l.: Hírlevél II. évf.  4. szám, Polgári ügyszak, 7. szám alatt.
10 A kérdést l.: Hírlevél II. évf. 7. szám, Polgári ügyszak, 6. szám alatt.
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bíróság a kihallgatás lefolytatása érdekében jogosult ezt a felet a tagállamának joga szerint maga elé  
idézni. 

Közigazgatási ügyszak

1.  A Bíróság  elnökének  2012.  július  9-i  végzése  (az  Administrativen  sad  —  Varna 
(Bulgária) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-298/11. sz. ügy)11 

A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését. 

2.  A Bíróság  (nagytanács)  2012.  szeptember  5-i  ítélete  (a  Bundesverwaltungsgericht 
(Németország)  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme) — Bundesrepublik Deutschland 
kontra Y (C-71/11. sz. ügy), Z (C-99/11. sz. ügy)12

1. A harmadik országok állampolgárainak, illetve a hontalan személyeknek menekültként vagy a más  
okból nemzetközi védelemre jogosultként való elismerésének feltételeiről (helyesen: feltételeire) és az e  
státuszok tartalmára vonatkozó minimumszabályokról szóló, 2004. április 29-i 2004/83/EK tanácsi  
irányelv 9. cikke (1) bekezdésének a) pontját úgy kell értelmezni, hogy:

—  a vallásszabadsághoz fűződő jognak nem mindenfajta,  az Európai  Unió Alapjogi  Chartája 10.  
cikkének  (1)  bekezdésébe  ütköző  megsértése  minősülhet  ezen  irányelv  említett  rendelkezése  
értelmében vett „üldöztetésnek”;

— üldöztetést eredményezhet az említett szabadság külső megnyilvánulásának megsértése; és

—  annak értékelése céljából,  hogy a vallásszabadsághoz fűződő jognak az Európai Unió Alapjogi  
Chartája 10. cikkének (1) bekezdésébe ütköző megsértése „üldöztetésnek” minősülhet-e, az illetékes  
hatóságoknak az érintett  személy személyes körülményeire tekintettel  meg kell  vizsgálniuk,  hogy e  
személyt e szabadságnak a származási országában való gyakorlása miatt fenyegeti–e különösen annak  
valós veszélye, hogy a 2004/83 irányelv 6. cikkében említett valamelyik szereplő büntetőeljárást folytat  
vele szemben, vagy embertelen vagy megalázó bánásmódnak, vagy büntetésnek veti alá.

2. A 2004/83 irányelv 2. cikkének c) pontját úgy kell értelmezni, hogy a kérelmező üldöztetéstől való  
félelme akkor megalapozott, ha az illetékes hatóságok a kérelmező személyes körülményeire tekintettel  
úgy ítélik meg,  hogy alappal várható, hogy a származási  országába való visszatérését követően a  
kérelmező olyan vallási cselekményeket fog végezni, amelyek őt az üldöztetés valós veszélyének teszik  
ki. A menekült jogállás iránti kérelem egyedi értékelésekor az említett hatóságok nem várhatják el a  
kérelmezőtől ésszerűen azt, hogy tartózkodjon e vallási cselekményektől.

3. A Bíróság (nagytanács) 2012. szeptember 5-i ítélete (az Upper Tribunal (Immigration 
and Asylum Chamber) (Egyesült Királyság) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — 
Secretary of State for the Home Department. kontra Muhammad Sazzadur Rahman, 
Fazly Rabby Islam, Mohibullah Rahman (C-83/11. sz. ügy)13 

1.  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 2004/38/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikkének (2) bekezdését úgy kell értelmezni,  
hogy

11 A kérdést l.: Hírlevél II. évf. 9. szám, Közigazgatási ügyszak, 19. szám alatt.
12 A kérdést l.: Hírlevél II.  évf. 5. szám, Közigazgatási ügyszak, 17. szám, illetve Hírlevél II.  évf. 7. szám, 

Közigazgatási ügyszak, 2. szám alatt.
13 A kérdést l.: Hírlevél II. évf. 6. szám, Közigazgatási ügyszak, 8. szám alatt.
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—  a tagállamok nem kötelesek minden olyan beutazási  vagy tartózkodási  kérelemnek helyt  adni,  
amelyet  egy  uniós  polgárnak  az  említett  irányelv  2.  cikkének  2.  pontjában  szereplő  
fogalommeghatározás alá nem tartozó családtagjai nyújtottak be, még ha a kérelmezők az irányelv  
10. cikkének (2) bekezdésének megfelelően bizonyítják is, hogy az uniós polgár eltartottjai;

—  a tagállamoknak azonban biztosítaniuk kell, hogy a jogszabályaikban megállapított kritériumok  
lehetővé tegyék az említett személyek számára, hogy beutazási és tartózkodási kérelmükről olyan  
határozat szülessen, amely személyes körülményeik alapos vizsgálatán alapul, és elutasítás esetén  
indokolást tartalmaz;

— a tagállamok széles mérlegelési mozgástérrel rendelkeznek az említett kritériumok meghatározását  
illetően, amelyeknek azonban meg kell felelniük a „meg kell könnyítenie” kifejezés és az említett 3.  
cikk  (2)  bekezdésében  használt,  függésre  vonatkozó  kifejezések  általános  jelentésének,  és  nem  
foszthatják meg ezt a rendelkezést hatékony érvényesülésétől; és

— minden kérelmezőt megillet a jog, hogy bíróság vizsgálja felül azt, hogy a nemzeti jogszabályok és  
azok alkalmazása megfelel-e ezeknek a feltételeknek.

2. Az minősülhet az uniós polgár 2004/38 irányelv 3. cikkének (2) bekezdésében említett, „eltartott”  
családtagjának,  akinél  a  függőségi  helyzet  abban  az  országban,  amelyből  az  érintett  családtag  
érkezik, legalábbis abban az időpontban fennáll, amikor ez a családtag az őt eltartó uniós polgárhoz  
való csatlakozását kérelmezi

3. A 2004/38 irányelv (3) cikkének (2) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy a tagállamok mérlegelési  
mozgásterükkel élve a függés jellegére vagy időtartamára vonatkozóan különleges követelményeket  
írhatnak elő, amelyeknek azonban meg kell felelniük a 2004/38 irányelv 3. cikke (2) bekezdése első  
albekezdésének a) pontjában szereplő, függésre vonatkozó kifejezések általános jelentésének, és nem  
foszthatják meg ezt a rendelkezést hatékony érvényesülésétől.

4. Az a kérdés, hogy a 2004/38 irányelv 10. cikkében említett tartózkodási kártya kiállítása függővé  
tehető-e az irányelv 3. cikke (2) bekezdése első albekezdésének a) pontja szerinti függőségi helyzetnek  
a fogadó tagállamban való további fennállásától, nem tartozik az említett irányelv hatálya alá.

4. A Bíróság (harmadik tanács) 2012. szeptember 6-i ítélete (a Bundesverwaltungsgericht 
(Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Deutsches Weintor eG kontra 
Land Rheinland-Pfalz (C-544/10. sz. ügy)14 

1. A 2010. február 9-i 116/2010/EU bizottsági rendelettel módosított, az élelmiszerekkel kapcsolatos,  
tápanyag összetételre és egészségre vonatkozó állításokról szóló, 2006. december 20-i 1924/2006/EK  
európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikke (3) bekezdésének első albekezdését úgy kell értelmezni,  
hogy  az  „egészségre  vonatkozó  állítás”  kifejezés  magában  foglalja  az  olyan  megjelölést,  mint  a  
„könnyen emészthető”, melyhez valamely általánosan károsnak vélt anyag csökkentett mennyiségére  
vonatkozó hivatkozás kapcsolódik.

2. Összeegyeztethető az EUSZ 6. cikk (1) bekezdésének első albekezdésével az, hogy az 116/2010/EU  
bizottsági rendelettel módosított 1924/2006 rendelet még abban az esetben is abszolút módon tiltja a  
bortermelők és a borforgalmazók számára, hogy olyan típusú állítást alkalmazzanak, mint amely az  
alapügy tárgyát képezi, ha ez az állítás önmagában igaz.

14 A kérdést l.: Hírlevél II. évf. 4. szám, Közigazgatási ügyszak, 1. szám alatt.
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5. A Bíróság (negyedik tanács) 2012. szeptember 6-i ítélete (az Upper Tribunal (Tax and 
Chancery Chamber) (Egyesült Királyság) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — The 
Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs kontra Philips Electronics UK 
Ltd (C-18/11. sz. ügy)15 

1.  Az  EK 43.  cikket  úgy  kell  értelmezni,  hogy  a  külföldi  illetőségű társaságnak  korlátozza  azt  a  
szabadságát,  hogy  más  tagállamban  letelepedjen,  az  a  tény,  ha  a  nemzeti  jogszabályok  csak  a  
veszteségek külföldi adó szempontjából való felhasználhatatlanságának feltételével engedik meg, hogy  
cégcsoportkedvezmény  útján  és  valamely  belföldi  illetőségű  társaság  részére  átadják  a  külföldi  
illetőségű társaság állandó telephelye által ebben a tagállamban elszenvedett veszteségeket, jóllehet a  
belföldi illetőségű társaság által e tagállamban elszenvedett veszteségek átadására nem vonatkozik  
hasonló feltétel.

2. A külföldi illetőségű társaság más tagállamban történő letelepedésére vonatkozó szabadságának  
olyan  korlátozása,  mint  amilyen  az  alapügyben  szerepel,  nem igazolható  a  veszteségek  kétszeres  
elszámolásának  megakadályozására,  az  adóztatási  joghatóság tagállamok  közötti  kiegyensúlyozott  
megosztásának megőrzésére vagy e két indok kombinációjára irányuló közérdeken alapuló kényszerítő  
okkal.

3.  Az  olyan helyzetben,  mint  amely  az  alapügyben szerepel,  a  nemzeti  bíróság köteles  eltekinteni  
minden, az EK 43. cikkel ellentétes nemzeti jogi rendelkezés alkalmazásától.

6. A Bíróság (harmadik tanács) 2012. szeptember 6-i ítélete (az Upper Tribunal (Egyesült 
Királyság) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Secretary of State for Work and 
Pensions kontra Lucja Czop (C-147/11), Margita Punakova (C-148/11)16

A munkavállalók  Közösségen  belüli  szabad  mozgásáról  szóló,  1968.  október  15-i  1612/68/EGK  
tanácsi rendelet 12. cikkét akként kell értelmezni, hogy az biztosítja a migráns munkavállaló, illetve az  
egykori  migráns munkavállaló fogadó tagállamban tanulmányokat  folytató gyermekének tényleges  
felügyeletét  ellátó  személy  részére  a  tartózkodás  jogát  ezen  állam területén,  azonban e  cikk  nem  
értelmezhető  úgy,  hogy  az  ilyen  jogot  biztosítana  az  önálló  vállalkozó  gyermekének  tényleges  
felügyeletét ellátó személynek. 

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  2004/38/EK európai  parlamenti  és  tanácsi  irányelv  16.  cikkének  (1)  bekezdését  akként  kell  
értelmezni, hogy az Unióhoz újonnan csatlakozott tagállam uniós polgár állampolgára e rendelkezés  
alapján  hivatkozhat  a  huzamos  tartózkodás  jogára,  amennyiben  a  fogadó  államban  megszakítás  
nélkül több mint öt éven át tartózkodott,  amely időszak egy része az elsőként említett  állam uniós  
csatlakozása előtt  telt  el,  amennyiben a tartózkodás megfelelt  a  2004/38 irányelv  7.  cikkének (1)  
bekezdésében meghatározott feltételeknek. 

7.  A  Bíróság  (ötödik  tanács)  2012.  szeptember  6-i  ítélete  (az  Oberlandesgericht 
Frankfurt am Main (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Chemische 
Fabrik Kreussler & Co. GmbH kontra Sunstar Deutschland GmbH, korábban John O. 
Butler GmbH (C-308/11. sz. ügy)17 

1. A 2004. március 31-i 2004/27/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított, az emberi  
felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló, 2001. november 6-i 2001/83/EK európai  
parlamenti  és  tanácsi  irányelv  1.  cikke  2.  pontja  b)  alpontját  akként  kell  értelmezni,  hogy  a  

15 A kérdést l.: Hírlevél II. évf. 4. szám, Közigazgatási ügyszak, 18. szám alatt.
16 A kérdést l.: Hírlevél II. évf. 6. szám, Közigazgatási ügyszak, 19-20. szám alatt.
17 A kérdést l.: Hírlevél II. évf. 10. szám, Közigazgatási ügyszak, 7. szám alatt.
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„farmakológiai hatás” e rendelkezés szerinti fogalmának meghatározásához tekintetbe lehet venni e  
fogalomnak  a  kozmetikai  termékekről  szóló  76/768  irányelv  és  a  gyógyszerekről  szóló  2001/83 
irányelv elhatárolására vonatkozó, a Bizottság szervezeti egységei és az illetékes tagállami hatóságok  
által együttesen kidolgozott útmutatóban foglalt meghatározását. 

2.  A 2004/27 irányelvvel módosított 2001/83 irányelv 1. cikke 2. pontjának b) alpontját akként kell  
értelmezni, hogy ahhoz, hogy megállapítható legyen, hogy valamely anyag az e rendelkezés szerinti  
„farmakológiai hatással” bír, nem szükséges, hogy a szóban forgó anyag molekulái kölcsönhatásba  
lépjenek a felhasználó testének valamely sejtkomponensével, elegendő lehet a szóban forgó anyag és  
valamely, a felhasználó testében jelen lévő bármilyen sejtkomponens közötti kölcsönhatás. 

8. A Bíróság (harmadik tanács) 2012. szeptember 6-i ítélete (a Legfelsőbb Bíróság 
(Magyarország)  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme)  —  Tóth  Gábor  kontra 
Nemzeti  Adó-  és  Vámhivatal  Észak-magyarországi  Regionális  Adó 
Főigazgatósága (C-324/11. sz. ügy)18

1.  A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi  
irányelvet  és  az  adósemlegesség elvét  úgy  kell  értelmezni,  hogy azokkal  ellentétes,  ha az  
adóhatóság elutasítja az adóalanynak a számára teljesített szolgáltatások után felszámított  
vagy megfizetett hozzáadottérték-adó levonására vonatkozó jogát azzal az indokkal, hogy a  
számlakibocsátó egyéni vállalkozói igazolványát a szolgáltatások nyújtását vagy a vonatkozó  
számla kibocsátását megelőzően visszavonták, amennyiben e számla az ezen irányelv 226.  
cikkében megkövetelt valamennyi — különösen a hivatkozott számlákat kiállító személy és a  
nyújtott szolgáltatások jellegének meghatározásához szükséges — adatot tartalmazza. 
2.  A  2006/112  irányelvet  úgy  kell  értelmezni,  hogy  azzal  ellentétes,  ha  az  adóhatóság  
elutasítja  az  adóalanynak  a  számára  teljesített  szolgáltatások  után  felszámított  vagy  
megfizetett  hozzáadottérték- adó levonására vonatkozó jogát azzal az indokkal,  hogy az e  
szolgáltatásokra  vonatkozó  számla  kibocsátója  nem jelentette  be  az  általa  foglalkoztatott  
munkavállalókat, anélkül hogy e hatóság objektív körülmények alapján bizonyítaná azt, hogy  
ezen adóalany tudta,  vagy tudnia kellett  volna,  hogy a levonási  jogának megalapozására  
felhozott  ügylettel  az  említett  számlakibocsátó  vagy  a  szolgáltatói  láncban  korábban  
közreműködő gazdasági szereplő által elkövetett adócsalásban vesz részt. 
3.  A  2006/112  irányelvet  úgy  kell  értelmezni,  hogy  az  a  tény,  hogy  az  adóalany  nem  
ellenőrizte,  hogy  a  munkavégzés  helyén  dolgozó  munkavállalók  a  számlakibocsátóval  
jogviszonyban állnak-e, illetve hogy e számlakibocsátó bejelentette-e e munkavállalókat, nem  
tekinthető  olyan objektív körülménynek,  amely miatt  a számlabefogadó tudta,  vagy tudnia  
kellett  volna,  hogy  hozzáadottérték-adó  kijátszására  irányuló  ügyletben  vett  részt,  ha  e  
címzettnek  nem  volt  tudomása  az  említett  számlakibocsátó  érdekkörében  elkövetett  
szabálytalanságra  vagy  csalásra  utaló  körülményről.  Ennélfogva  a  levonási  jog  nem 
utasítható el az említett tény okán, amikor az említett irányelvben az említett jog gyakorlására  
vonatkozó érdemi és formai feltételek is teljesülnek. 
4. Ha az adóhatóság konkrét bizonyítékokkal szolgál a csalás fennállásáról, sem a 2006/112  
irányelvvel, sem pedig az adósemlegesség elvével nem ellentétes, ha a nemzeti bíróság az  
adott  ügyben  szereplő  összes  körülmény  átfogó  vizsgálata  során  ellenőrzi,  hogy  a  
számlakibocsátó maga teljesítette-e a szóban forgó ügyletet.  Mindazonáltal az alapügyben  
szereplő  helyzethez  hasonló  helyzetben  csak  akkor  utasítható  el  a  levonási  jog,  ha  az  
adóhatóság objektív körülmények alapján megállapítja, hogy a számla címzettje tudta, vagy  
tudnia kellett volna, hogy a levonási jogának megalapozására felhozott ügylettel az említett  

18 A kérdést l.: Hírlevél II. évf. 10. szám, Közigazgatási ügyszak, 11. szám alatt.
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számlakibocsátó vagy a szolgáltatói láncban korábban közreműködő gazdasági szereplő által  
elkövetett adócsalásban vesz rész.

9.  A Bíróság (hatodik tanács) 2012. szeptember 6-i ítélete (az Augstākās tiesas Senāts 
(Lettország) előzetes döntéshozatal  iránti kérelme) — Cido Grupa SIA kontra Valsts 
ieņēmumu dienests (C-471/11. sz. ügy)19

A 2005. október 13-i 1667/2005/EK bizottsági rendelettel módosított, a Cseh Köztársaság, Észtország,  
Ciprus,  Lettország,  Litvánia,  Magyarország,  Málta,  Lengyelország,  Szlovénia  és  Szlovákia  
csatlakozása következtében a cukorágazatra vonatkozó átmeneti intézkedések megállapításáról szóló,  
2004. január 14-i 60/2004/EK bizottsági rendelet 6. cikke (3) bekezdésének harmadik albekezdését  
úgy kell értelmezni, hogy a cukorszirup (2106 90 59 KN-kód) többletkészletét terhelő díj alapja az e  
termékben ténylegesen megtalálható fehér  cukor (1701 99 10 KN-kód) mennyisége,  a  díj  mértéke  
pedig a fehér cukor 100 kg-onként 1,21 euróval növelt behozatali vámtétele. 

10.  A Bíróság (második tanács) 2012. szeptember 6-i ítélete (az Administratīvā  rajona 
tiesa (Lettország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Laimonis Treimanis kontra 
Valsts ieņēmumu dienests (C-487/11. sz. ügy)20  
A vámmentességek  közösségi  rendszerének  létrehozásáról  szóló,  1983.  március  28-i  918/83/EGK  
tanácsi rendelet 2. cikkét és 7. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy azzal a feltétellel  
hozható  be  behozatalivám-mentesen  személyes  célokra  használt  gépjármű  harmadik  államból  az  
Európai Unió vámterületére, hogy az importőr szokásos tartózkodási helyét ténylegesen az Európai  
Unió vámterületére helyezte át, aminek vizsgálata a nemzeti bíróság feladata. A gépjárműnek az ezen  
importőr  egyik  családtagja,  azaz  a  vele  egy  háztartásban  élő  vagy  elsődlegesen  általa  eltartott  
személy általi ingyenes használata — aminek vizsgálata a nemzeti bíróság feladata — az importőr  
háztartási  szükségleteit  kielégítő  használatnak  minősül,  és  ez  a  használat  nem  jár  az  említett  
mentesség kedvezményének elvesztésével. 

11.  A  Bíróság  (hatodik  tanács)  2012.  szeptember  6-i  ítélete  (a  Tribunal  Central 
Administrativo  Sul  (Portugália)  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme)  —  Portugal 
Telecom SGPS SA kontra Fazenda Pública (C-496/11. sz. ügy)21 

A  tagállamok  forgalmi  adóra  vonatkozó  jogszabályainak  összehangolásáról  —  közös  
hozzáadottértékadó-rendszer: egységes adóalap- megállapításról szóló, 1977. május 17-i 77/388/EGK  
hatodik  tanácsi  irányelv  17.  cikkének  (2)  és  (5)  bekezdését  úgy  kell  értelmezni,  hogy  az  olyan  
holdingtársaság,  mint  az  alapeljárásbeli,  amelyik  azon  társaságok  részére,  amelyekben  
tőkerészesedéssel  rendelkezik,  a  társasági  részesedések  kezelésében  álló  főtevékenység  mellett  
járulékosan termékeket és szolgáltatásokat szerez meg, amelyeket azután az említett társaságoknak  
továbbszámláz, jogosult az általa előzetesen megfizetett hozzáadottérték-adó összegét levonni, feltéve  
ha  a  beszerzett  szolgáltatások  a  későbbi,  levonási  jogot  keletkeztető  gazdasági  tevékenységekkel  
közvetlen  és  azonnali  kapcsolatban  vannak.  Amikor  a  holdingtársaság  az  említett  termékeket  és  
szolgáltatásokat  egyidejűleg  adólevonási  jogot  keletkeztető  gazdasági  tevékenységekhez  és  
adólevonási  jogot  nem  keletkeztető  gazdasági  tevékenységekhez  használja,  a  levonás  csak  a  
hozzáadottérték-adó azon része tekintetében biztosítható, amely arányos az előbbi tevékenységeknek  
megfelelő  összeggel, és a nemzeti adóhatóság jogosult a levonási jogosultság meghatározásának az  
említett 17. cikk (5) bekezdésében felsorolt módszerei egyikét előírni. Amikor az említett termékeket és  
szolgáltatásokat  egyidejűleg  használja  gazdasági  tevékenység  és  nem  gazdasági  tevékenység  
végzésére, a 77/388 hatodik irányelv 17. cikkének (5) bekezdése nem alkalmazható, és a levonási és  
becslési módszereket a tagállamok határozzák meg, amelyek e hatáskör gyakorlása során kötelesek  
19 A kérdést l.: Hírlevél II. évf. 12. szám, Közigazgatási ügyszak, 8. szám alatt.
20 A kérdést l.: Hírlevél II. évf. 12. szám, Közigazgatási ügyszak, 9. szám alatt.
21 A kérdést l.: Hírlevél III. évf. 1. szám, Közigazgatási ügyszak, 4. szám alatt.
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figyelembe venni  a  77/388 hatodik  irányelv  célját  és  szerkezetét,  és  kötelesek e  tekintetben olyan  
számítási módot meghatározni, amely objektíven tükrözi a felmerült költségeknek e két tevékenységre  
eső tényleges arányát. 

12.  A  Bíróság  (hatodik  tanács)  2012.  szeptember  6-i  ítélete  (a  Hoge  Raad  der 
Nederlanden (Holland Királyság)  előzetes döntéshozatal  iránti  kérelme) — Lowlands 
Design Holding BV kontra Minister van Financiën (C-524/11. sz. ügy)22 

A  2005.  október  27-i  1719/2005/EK  bizottsági  rendelettel  módosított,  a  vám  és  a  statisztikai  
nómenklatúráról,  valamint  a  Közös  Vámtarifáról  szóló,  1987.  július  23-i  2658/87/EGK  tanácsi  
rendelet  I.  mellékletében szereplő  Kombinált  Nómenklatúrát  akként  kell  értelmezni,  hogy az olyan  
hálózsákokat,  mint  amelyek  az  alapügy  tárgyát  képezik,  a  6209  20  00  vámtarifaalszám alá  kell  
besorolni  mint  „csecsemőruha  és  tartozékai,  pamutból”,  ha  azokat  méretüknél  fogva  olyan  
gyermekeknek szánják, akik testhossza nem haladja meg a 86 cm-t. Ha nem ez az eset áll fenn, úgy e  
termékeket „pamutból készült más női vagy leánykaruhaként” a 6211 42 90 vámtarifaalszám alá kell  
besorolni. 

Egyéb, magyar vonatkozású ügyek az Európai Bíróság előtt

I. 2012. augusztus 1-jén benyújtott kereset — Magyarország kontra Bizottság (T-346/12. 
sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: magyar 
Kérelmek 
A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék: 

—  semmisítse meg a termelői szervezeteknek nyújtott  nemzeti pénzügyi támogatásról szóló, 2012. 
május 25-i C(2012) 3324. sz. bizottsági végrehajtási határozatot, valamint 

— kötelezze a Bizottságot az eljárás költségeinek viselésére. 

Jogalapok és fontosabb érvek 
Keresete  alátámasztása  érdekében  a  felperes  arra  hivatkozik,  hogy  a  Bizottság  hatáskörének 
túllépésével,  illetőleg  az  uniós  jog  vonatkozó  rendelkezéseinek  megsértésével  állapította  meg  a 
gyümölcs-  és  zöldségágazatban  működő  termelői  szervezeteknek  a  2009.  évben  nyújtott  nemzeti 
pénzügyi támogatás részleges visszatérítése címén Magyarországnak járó összeget. 

A  felperes  előadja,  hogy  az  uniós  jog  nem  teremt  arra  lehetőséget,  hogy  a  gyümölcs-  és 
zöldségágazatban működő termelői szervezeteknek — az 1234/2007/EK rendelet 103e. cikke alapján 
— nyújtott  nemzeti  pénzügyi  támogatás  részleges  közösségi  visszatérítéséről  való  döntés  során  a 
Bizottság csak azon összegek erejéig engedélyezze a visszatérítést, amelyeket a nemzeti támogatás  
nyújtására vonatkozó engedély kérelmezésekor Magyarország mint becsült, várható, illetve elméleti  
összegeket megadott. 

A felperes úgy véli, hogy a 1234/2007 rendelet 103e. cikke alapján a nemzeti támogatásra vonatkozó 
bizottsági engedély a támogatás nyújtására vonatkozik, nem pedig arra, hogy a Bizottság felső határt 
állapítson  meg  a  nyújtható  támogatás  vonatkozásában.  Ilyen  felső  határt  egyértelműen  előír  a 
1234/2007 rendelet, amikor meghatározza, hogy a nemzeti támogatás nem lépheti túl a tagok, illetve a 
termelői szervezet működési alaphoz való pénzügyi hozzájárulásának 80 %-át. A nemzeti támogatás 
részleges  közösségi  visszatérítésére  vonatkozó szabályok sem teszik  lehetővé,  hogy a  Bizottság  e 
részleges visszatérítés engedélyezése során a visszatérítés felső  határának azt az összeget állítsa be, 
amelyet a tagállam az engedély kérelmezése során — akár mint össztámogatási összeget, akár mint az 
egyes termelői szervezeteknek nyújtandó támogatási összeget — a Bizottsággal közölt. Különösen így 

22 A kérdést l.: Hírlevél III. évf. 2. szám, Közigazgatási ügyszak, 5. szám alatt.

19



van ez, ha e közlésben a Magyar Kormány utalt arra, hogy a szóban forgó összegek csak tervezett,  
elméleti összegek. 

Továbbá  a  felperes  azt  állítja,  hogy a  Bizottságnak  joga  van  ahhoz,  hogy megvizsgálja,  hogy a 
ténylegesen kifizetett támogatás nem lépte-e túl az említett 80 %-os felső határt, illetve, hogy a kért 
visszatérítés nem haladja-e meg a nyújtott támogatás 60 %-át, ahhoz ugyanakkor nincs joga, hogy a 
visszatérítés  felső  határának az  engedélykérelemben szereplő,  illetve az  e  kérelemmel  kapcsolatos 
adatszolgáltatás során közölt  összegeket  szabja,  különösen akkor,  ha e kérelem és adatszolgáltatás  
rendre hangsúlyozta az adatok becsült, tervezett vagy elméleti jellegét. Amennyiben — bizonyos okok 
miatt — év közben változik az egyes termelői szervezeteknek nyújtott nemzeti támogatási összeg, a 
részleges közösségi visszatérítés ezen ténylegesen kifizetett összeg után jár, feltéve, hogy teljesülnek a 
vonatkozó uniós jogi feltételek. 

II.  2012. augusztus 10-én benyújtott kereset — MOL kontra OHIM — Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria (MOL Blue Card) (T-367/12. sz. ügy) 
A keresetlevél nyelve: angol 
Kereseti kérelmek 
A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék: 

—  változtassa  meg  a  Belső  Piaci  Harmonizációs  Hivatal  (védjegyek  és  formatervezési  minták) 
(OHIM) második fellebbezési tanácsának 2012. május 30-i határozatát (R 2532/ 2011-2. sz. ügy),  
és  rendelje  el  a  vitatott  védjegybejelentésnek  valamennyi  érintett  áru-  és  szolgáltatási  osztály 
vonatkozásában közösségi védjegyként történő lajstromozását; 

— az alperest kötelezze a felperesnél felmerült költségek viselésére. 

Jogalapok és fontosabb érvek 
A közösségi védjegy bejelentője: a felperes. 

Az érintett közösségi védjegy:  a „MOL Blue Card” szóvédjegy többek között a 35. és 36. osztályba 
tartozó szolgáltatások vonatkozásában — W01030440. sz. védjegybejelentés.

A felszólalási eljárásban hivatkozott védjegy vagy megjelölés jogosultja:  a fellebbezési tanács előtti 
eljárásban részt vevő másik fél. 

A hivatkozott védjegy vagy megjelölés: a 8549172. sz. „BLUE” közösségi szóvédjegy többek között a 
35.  osztályba  tartozó  szolgáltatások  vonatkozásában,  a  2065621.  sz.  „BLUE  BBVA”  közösségi  
szóvédjegy többek között a 35. és 36. osztályba tartozó szolgáltatások vonatkozásában, a 2277291. sz. 
„TARJETA BLUE BBVA” közösségi szóvédjegy többek között a 36. osztályba tartozó szolgáltatások 
vonatkozásában. 

A felszólalási osztály határozata: a felszólalási osztály a felszólalást teljes egészében elutasította. 

A fellebbezési tanács határozata: a fellebbezési tanács a fellebbezésnek helyt adott és a lajstromozási 
kérelmet a 35. és 36. osztályba tartozó szolgáltatások vonatkozásában elutasította. 

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

III.  2012.  augusztus  30-án  benyújtott  kereset  —  Singer  kontra  OHIM  —  Cordia 
Magyarország Ingatlanforgalmazó Zártkörűen Működő (CORDIO) (T-388/12. sz. ügy) 
A keresetlevél nyelve: német 
Kereseti kérelmek 
A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék: 
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— helyezze hatályon kívül a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) 
második  fellebbezési  tanácsának  2012.  július  10-én  az  R  1842/2011-2.  sz.  ügyben  hozott 
határozatát; 

Jogalapok és fontosabb érvek 
A közösségi védjegy bejelentője: a felperes. 

Az  érintett  közösségi  védjegy:  a  „CORDIO”  szóvédjegy  a  42.  osztályba  tartozó  szolgáltatások 
vonatkozásában — 9 115 262. sz. közösségi védjegybejelentés. 

A felszólalási  eljárásban  hivatkozott  védjegy  vagy  megjelölés  jogosultja:  a  Cordia  Magyarország 
Ingatlanforgalmazó Zártkörűen Működő rt. 

A hivatkozott védjegy vagy megjelölés:  a „CORDIA” szóvédjegy a 36., 37. és 42. osztályba tartozó 
szolgáltatások vonatkozásában. 

A felszólalási osztály határozata: a felszólalási osztály a felszólalásnak helyt adott. 

A fellebbezési tanács határozata: a fellebbezési tanács a fellebbezést elutasította. 

Jogalapok: az ütköző védjegyek között nem áll fenn az összetévesztés veszélye. 

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

Köf. I. 5.023/2012/9. 
A Natura 2000-s területet is érintő helyi építési szabályzat olyan terv, amelynek képviselő-testületi  
elfogadását a Natura 2000-s területekre vonatkozó szabályozás értelmében hatásbecslési eljárásnak  
kell megelőznie. 

6. A 275/2004. (X. 8.) Kormányrendelet 3. §-a határozza meg a Natura 2000 terültek minősítését,  
külön nevesítve a különleges madárvédelmi területet (3. § a) pont) és a különleges természetmegőrzési 
területet (3. § d) pont). 

Az Ör. a Sopron, Fertői Vízitelep területére tartalmaz szabályozási tervet és határozza meg az építési  
engedélyek kiadásának helyi feltételeit. Az 14/2010. (V.11.) KvVM rendelet a Natura 2000 területek 
jelölése mellett, a területek közhiteles ingatlan-nyilvántartási határokhoz igazított helyrajzi számait és 
térképét is tartalmazza. A Fertői Vízitelep a 14/2010. (V.11.) KvVM rendelet 1. melléklete értelmében 
a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság működési területén található HUFH10001 jelű különleges 
madárvédelmi  területen,  illetve HUFH20002 jelű kiemelt  jelentőségű természetmegőrzési  területen 
fekszik. 
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7. A  275/2004.  (X.  8.)  Kormányrendelet  a  Natura  2000 területeken  folytatható  tevékenységekkel 
kapcsolatosan  részletes  hatósági,  felügyeleti  hatáskört  állapít  meg  a  környezetvédelmi,  
természetvédelmi  és  vízügyi  felügyelőségnek.  Ebben  a  körben  rendezi  a  tervek  és  beruházások 
elfogadásának és  engedélyezésének rendjét.  A 10.  §  (1)  bekezdése értelmében „[o]lyan  terv vagy 
beruházás elfogadása, illetőleg engedélyezése előtt, amely nem szolgálja közvetlenül valamely Natura  
2000 terület  természetvédelmi  kezelését  vagy ahhoz  nem feltétlenül  szükséges,  azonban valamely 
Natura 2000 területre akár önmagában, akár más tervvel vagy beruházással együtt hatással lehet, a terv 
kidolgozójának, illetőleg a beruházást engedélyező hatóságnak - a tervvel, illetve beruházással érintett  
terület  kiterjedésére,  az  érintett  területnek  a  Natura  2000 területhez  viszonyított  elhelyezkedésére, 
valamint a Natura 2000 területen előforduló élővilágra vonatkozó adatokra figyelemmel - vizsgálnia 
kell a terv, illetve beruházás által várhatóan a Natura 2000 terület jelölésének alapjául szolgáló, az 1-4. 
számú  mellékletben  meghatározott  fajok  és  élőhelytípusok  természetvédelmi  helyzetére  gyakorolt  
hatásokat”.

8. Az Indítványozó és az érintett Önkormányzat közötti véleménykülönbség részben abban áll, hogy 
hogyan  értelmezhető  a  275/2004.  (X.  8.)  Kormányrendelet  10.  §  (1)  bekezdése  szerinti  „terv  és 
beruházás” fordulat.

Ezzel összefüggésben a Kúria Önkormányzati Tanácsa az alábbiakra mutat rá:

A 275/2004. (X. 8.) Kormányrendelet-t a Kormány — többek között — a természetes élőhelyek és a 
vadon élő növény- és állatvilág megőrzéséről szóló, a Tanács 92/43/EGK irányelvének (1992. május  
21., a továbbiakban: Élőhely irányelv) való megfelelés célzatával, a környezetvédelmének általános 
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 41/A. §-ában kapott felhatalmazása  
alapján alkotta meg. Az Élőhely irányelv 6. cikk (3) bekezdése maga is tartalmazza a „terv és projekt”  
fordulatot,  lényegében  a  275/2004.  (X.  8.)  Kormányrendelet  10.  §  (1)  bekezdésével  egyezően 
szabályozza. Az Európai Unió Bírósága (a továbbiakban: EuB) több alkalommal, több összefüggésben 
értelmezte  az  Élőhely irányelv  rendelkezéseit,  többek között  az  előzetes  hatásbecslési  vizsgálatok 
jelentőségét [utóbbira lásd pl.: C-127/02., LBVW v. Államtitkárság (Waddenzee) 43-44. pontok]. Az 
EuB gyakorlatában egyértelművé  tette  azt  is,  hogy az  Élőhely irányelv  szerinti  „terv”  fogalmába  
beletartoznak  a  területhasznosítási  tervek.  Megállapította,  hogy  mivel  az  építési  engedély  iránti 
kérelmeket „a vonatkozó területhasznosítási terveket figyelembe véve kell elbírálni, szükségszerűen 
ahhoz  vezet,  hogy  ezen  tervek  jelentős  hatást  gyakorolnak  a  tárgyban  hozott  határozatokra,  és  
következésképpen az érintett területekre” (Bizottság v. Egyesült Királyság, C-6/2004, 54-56. pontok).

9. A 2/2005.  (I.  11.)  Kormányrendelet  minden esetben kötelezővé teszi  a környezeti  vizsgálatot  a 
település egészére készülő helyi építési szabályzat és szabályozási terv esetében, illetve az olyan terv  
és  program esetében,  amely  „a  külön jogszabályban  meghatározott  Natura  2000 területre  jelentős 
káros  hatással  lehet”  [2/2005.  (I.  11.)  Kormányrendelet  1.  §  (2)  bekezdés  b)  pont  bb)  alpont].  
Mindemellett a 2/2005. (I. 11.) Kormányrendelet 1. § (3) bekezdés értelmében „várható környezeti 
hatásuk jelentőségének eseti meghatározása alapján dönthető el a környezeti vizsgálat szükségessége a 
település egy részére készülő szabályozási tervnél, illetve helyi építési szabályzatnál, továbbá olyan  
más, a (2) bekezdés b) pontjába tartozó tervnél, illetve programnál, amely helyi  szinten kis terület  
használatát határozza meg (…)”. 

10. Figyelemmel  az  Európai  Bíróság  által  az  előzetes  hatásbecslés  jelentőségével  kapcsolatosan 
kialakított joggyakorlatra, az elővigyázatosság uniós jogi elvére, a Kúria Önkormányzati  Tanácsa a 
hazai szabályozást akként értelmezte, hogy a területrendezési terv bármely formájának megalkotása 
szükségképpen előzetes megfontolást, adott esetben előzetes natura hatásbecslési eljárást, konzultációt 
feltételez. A területrendezési terv ugyanis alapját képezi azoknak az egyedi hatósági engedélyeknek,  
amelyek tényleges beavatkozást, az ember alakító fellépését teszik lehetővé a természeti környezetbe.

11. Az előzetes hatásbecslési eljárás, konzultáció  lebonyolításának kötelezettsége a 2/2005. (I. 11.)  
Kormányrendelet 1. § (2) bekezdés b) pont bb) alpontja és az 1. § (3) bekezdése alapján — a várható 
környezeti  hatások  előzetes  eseti  mérlegelésének  tükrében  —  akkor  is  terheli  az  önkormányzati  
jogalkotót, ha a helyi építési szabályzatot, szabályozási tervet csak a település egy részére készíti el, de 
az Natura 2000 jelölt területet érint. 
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12. A vizsgált Ör. esetében a Natura 2000 európai hálózatba illeszkedő településrész hasznosításával  
kapcsolatos környezeti hatásbecslési eljárásra semmilyen formában nem került sor, részint mert az Ör.  
előkészítése során erre nem volt  jogszabályi  és uniós jogi kötelezettség, részint azért,  mert  az Ör.  
elfogadása után — a hatályos uniós jogi és belső jogszabályi kötelezettség ellenére — a jogalkotó arra  
nem kerített sort. 

 
Kfv. III. 37.570/2011/5. 
A fogyasztóvédelmi  hatóság  az  APEH Szerencsejáték  Felügyelet  bejelentése  alapján,  az  engedély  
nélküli  szerencsejáték  reklámozása  miatt  -  előzetes  APEH eljárás  nélkül  is  -  jogosult  és  köteles  
hivatalból eljárva szankciót alkalmazni. 
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Emberi jogi közlemények

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának magyar vonatkozású ítéletei

Fáber Károly Magyarország elleni ügye (40.712/08. sz. ügy)23

A kérelmező 2007. május 9-én egy  vitatott történelmi felhangokkal bíró Árpád-sávos zászlót tűzött ki  
kevesebb, mint 100 m távolságra egy rasszizmus és gyűlölködés elleni demonstráció helyszínétől. A 
demonstrációt  egy  szocialista  politikai  csoportosulás  rendezte  azon  a  helyen,  ahol  számos  zsidót  
irtottak ki az 1944-45-ös nyilaskeresztes uralom alatt (a Nyilaskeresztes Párt a nemzetiszocialista párt  
magyar megfelelője). Az esemény szomszédságában, ugyanazon a  napon és időben egy jobboldali 
párt támogatói gyűltek össze egy ellentüntetésre. Egyesek azt állítják, hogy az Árpád-sávnak fasiszta  
felhangja  van,  és  hogy  a  Nyilaskeresztes  Párt  a  ’40-es  években  ugyanezt  a  jelképet  használta  
zászlóként. 

A  kérelmezőt  2007.  májusában  megbírságolták,  amiért  nem  tett  eleget  a  rendőrség  azon 
felszólításának, hogy vagy távolítsa el a zászlót, vagy hagyja el a helyszínt. A kérelmező sikertelenül 
fellebbezett  a  magyar  bíróságok  előtt,  akik  úgy  találták,  hogy  provokatív  módon  viselkedett.  A 
bíróságok  arra  a  következtetésre  jutottak,  hogy  a  kérelmező  nem  hivatkozhat  a  szabad 
véleménynyilvánítás jogára felforgató magatartása igazolása végett, amely sokak számára sértő lévén 
valószínűleg nyugtalanságot okozott és így veszélyeztette a közrendet. 

A kérelmező – különösen az  Egyezmény 10.  és 11.  cikkére hivatkozással  – azt  sérelmezte,  hogy 
elítélték, amiért kifejezte politikai véleményét egy békés gyülekezés során. 

A Bíróság elsőként emlékeztetett, hogy a véleménynyilvánítás szabadsága a demokratikus társadalom 
egyik  lényeges  alapköve,  és  a  demokratikus  társadalom  fejlődésének  és  a  minden  egyes  egyén 
önkiteljesítésének egyik alapvető feltétele. Hangsúlyozta, hogy csak szűk körben nyílik lehetőség a 
politikai  beszéd  és  a  közérdekű kérdések  megvitatásának korlátozására,  és  az  efféle  korlátozások 
szükségességét meggyőzően alá kell támasztani. Még azok a  tüntetések is, amelyek egyesek számára 
idegesítőek  vagy sértők  lehetnek,  a  11.  cikk  védelmét  élvezik.  Jóllehet  bizonyos  nézetek  vagy a 
tüntetések  során  használt  szavak  megrázónak  vagy  felkavarónak  tűnhetnek  a  hatóság  számára,  a 
demokráciát  veszélyeztetheti,  ha  az  emberek  gyülekezési  vagy  véleménynyilvánítási  szabadságát  
korlátozzák  erőszakra  felhívás  vagy  a  demokrácia  alapelveinek  elutasításának  esetein  kívüli  más 
esetekben.

A zászlót, amelyet  a kérelmező közszemlére tett, a hatóságok provokatívnak találták. Lehet ugyan, 
hogy  voltak  olyan  személyek,  akik  a  zászló  láttán  kellemetlenül  érezték  magukat,  ám  a  zászló  
tulajdonképpen  nem zavarta  az  esemény  lezajlását.  A  Bíróság  elfogadta,  hogy  egy  olyan  jelkép 
közszemlére  tétele,  amely  egy  magyarországi  totalitárius  rendszer  mindenhol  jelen  volt, 
kényelmetlenséget okozhat az egykori áldozatokban és hozzátartozóikban, akik joggal találhatják ezt  
tiszteletlenségnek.  Ennek  ellenére  az  ilyen  érzelmek,  bár  érthetőek,  önmagukban  nem állíthatnak 
korlátokat a véleménynyilvánítási szabadság elő.  

Ráadásul  a kérelmező nem viselkedett  sem gyalázkodó,  sem megfélemlítő  módon.  Erőszakmentes 
magatartására,  a  közte  és  a  demonstrálók  közti  távolságra  tekintettel,  valamint  a  közbiztonságot  
veszélyeztető bizonyított  kockázat hiányában a Bíróság úgy találta,  hogy a magyar  hatóságok nem 
igazolták a kérelmező elítélését és megbírságolást az Árpád-sávos zászló letételének elutasításáért. Az 
zászló puszta közszemlére tétele nem zavarta a közrendet és nem akadályozta a tüntetők gyülekezési  
jogának gyakorlását, mivel az nem volt sem megfélemlítő, sem erőszakra buzdító.

Végül, a Bíróság nem zárta ki, hogy egy kétértelmű jelkép közszemlére tétele egy tömeggyilkosság 
helyszínén  e  bűntettek elkövetőivel  való azonosulást  fejez ki.  E miatt  emlékeztetett,  hogy nem 
minden,  bizonyos  körülmények  között  védelem  alá  eső  megrázó  vagy  felkavaró  közlés, 

23 Az ítélet 2012. október 24-én vált véglegessé.
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engedhető meg minden helyen és minden időben. A meggyilkoltak és hozzátartozóik jogainak 
védelmének  szükséglete  szükségessé  teheti  a  hatóságok  beavatkozását  a  véleménynyilvánítás 
szabadságába.  A  beavatkozás  ezért  törvényes  lehet,  amikor  a  megrázó  vagy  felkavaró 
véleménynyilvánítás,  annak  időzítése  vagy  helyszíne  miatt  a  háborús  vagy  emberiesség  elleni 
bűntettek, illetve a népirtás dicsőítésének minősül. Továbbá, ha az egyének megvetésüket fejezik ki a  
totalitáriánus  rendszerek  áldozatai  iránt,  ez  –  az  Egyezmény  17.  cikkének  alkalmazásában  –  az  
Egyezményben biztosított jogokkal való visszaélésnek minősülhet. 

A  Bíróság  azonban  megelégedéssel  nyugtázta,  hogy  a  kérelmező  ügyében  nem  lehetett  ilyen 
visszaélésszerű tényezőt azonosítani, ezért arra a következtetésre jutott, hogy a magyar hatóságok az  
Egyezmény 10. cikkét a 11. cikik fényében megsértették

A Bíróság a kérelmező javára 1500,-Euro nemvagyoni kártérítést ítélt meg.

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának kiemelten fontos ítéletei

1. Camille Chabauty Franciaország elleni ügye (57.412/08. sz. ügy)24 

A kérelmező Louin községében (Deux-Sévres) két, megközelítőleg tíz hektár területű földet örökölt. A 
földterület  a  louini  engedélyezett  községi  vadásztársaság  ("ACCA")  vadászterületéhez  tartozik.  a 
kérelmező vadászengedéllyel rendelkezik. 

Franciaországban a vadászati jogok főszabály szerint a földtulajdonost illetik meg. Ennek ellenére az 
1964. július 10-ei, 64-696. számú törvény, amely a  "Loi Verdeille" néven ismert a vadászterületek  
ACCA-n belüli  egyesítését  írja  elő.  Az  ACCA létrehozása  Franciaország tizenkilenc  megyéjében, 
többek  közt  Deux-Sévresben  is  kötelező.  Azon  földtulajdonosok,  akiknek  földje  az  ACCA 
vadászterületéhez  tartozik,  automatikusan  az  egyesület  tagjaivá  válnak.  Elveszítik  kizárólagos 
vadászati  jogukat saját földterületük vonatkozásában,  viszont vadászati  joguk van az ACCA egész 
vadászterületén.  Egy törvényes  küszöbértéket  (Deux Sévresben a  20  hektárt)  meghaladó   területű 
földek  tulajdonosai  azonban  kifogást  emelhetnek  földjüknek  az  ACCA vadászterületébe  foglalása 
ellen,  illetve  kérhetik  eltávolítását  abból.   A  2000.  július  26-i  törvény  hatályba  lépése  óta  ez  a 
lehetőség - földjük méretétől függetlenül - azon tulajdonosok számára is nyitva áll, akik személyes  
meggyőződésből ellenzik a vadászatot. 

A kérelmező 2002. augusztus 12-én kelt levelében arról tájékoztatta a Deux-Sévres-i prefektust, hogy 
személyes meggyőződésből ellenzi, hogy a louin-i ACCA vadásszon a földjén.

A  kérelmező  2003.  december  17-én  ismételten  a  prefektushoz  fordult,  azzal,  hogy  földjének  a 
vadászterületből való kivonása iránti kérelme nem személyes meggyőződésén, hanem azon a tényen  
alapult, hogy az Emberi Jogok Európai Bírósága úgy ítélte, hogy nincs tárgyszerű és okszerű indoka,  
hogy kötelezzék a földtulajdonosokat akaratuk ellenére, kötelező átadás eszközével egy ACCA-hoz 
való csatlakozásra.  Hozzátette,  hogy a  nagy és  a  kis  földterületek földterületek tulajdonosait  nem 
kezelhetnék eltérően, mert ez – az Első kiegészítő jegyzőkönyv 1. cikke tekintetében - ellentétes lenne  
az Egyezmény 14. cikkével. 

A Deux-Sévres-i  Prefektúra  mezőgazdasági  és  erdészeti  igazgatója  2004.  február  6-ánértesítette  a  
kérelmezőt arról, hogy kérelmét elutasították. A kérelmező 2004. március 23-án kérte a prefektust a 
döntés felülbírálatára. Mivel választ nem kapott, a Poitiers-i Közigazgatási Bírósághoz fordult, amely 
követelésének  2005.  március  23-án  helyt  adott,  elismerve,  hogy  a  nagy  és  kis  földterületek 
tulajdonosainak  eltérő  kezelése  ellentétes  az  Első  kiegészítő  jegyzőkönyv  1.  cikke  tekintetében 
ellentétes az Egyezmény 14. cikkével.  

A  louini  ACCA  szervezet  a  Bordeaux-i  Közigazgatási  Fellebbviteli  Bírósághoz,  majd  az 
Államtanácshoz  fordult.  Az  utóbbi  2008.  június  16-án  a  Poitiers-i  Közigazgatási  Bíróság  ítéletét 
hatályon  kívül  helyezte,  és  az  ügy  érdemében  döntve  úgy  találta,  hogy  a  kis  és  nagy 
földtulajdonosokkal eltérő jogszabályi  kezelését a kis földterülettel rendelkező vadászok érdekében 
vezették be,  akik így össze tudnak fogni annak érdekében, hogy nagyobb vadászterülethez jussanak.  
Az Államtanács rámutatott továbbá, hogy mivel a kis földterületek tulajdonosai szabadon dönthetnek 

24 Az ítéletet a Nagykamara 2012. október 4-én hozta.
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arról,  hogy  földjük  olyan  célra  használják,  amely  meggyőződésükkel  nem  ellentétes,  a  kérdéses 
rendszer az Első kiegészítő jegyzőkönyv 1. cikke tekintetében  nem sérti az Egyezmény 14. cikkét.

A kérelmező - az Első kiegészítő jegyzőkönyv  1. cikke tekintetében  az Egyezmény 14. cikkének 
megsértésére  hivatkozással  -  azt  sérelmezte,  hogy  nem  tudta  földjét  leválasztani  az  egyesület  
vadászterületéről, mivel a vadászatot etikai alapon nem sérelmezte, és földjének területe nem haladta  
meg a törvényben meghatározott küszöböt. 

A kérelmező azzal érvelt, hogy a Chassagnou és társainak Franciaország elleni ügyében a Bíróság nem 
csak  amiatt  kritizálta  a  Loi  Verdeille-t,  mert  a  kisbirtokosokat,  akik  erkölcsi  alapon  ellenezték  a  
vadászatot, kötelezte a földjükön folyó vadászat eltűrésére; nézete szerint  megkérdőjelezte magát a  
vadászati  jogok ACCA részére történő köztelező átadásának elvét is,  azon az alapon: tárgyszerűen  
nem igazolható annak csak a kis földdel rendelkező tulajdonosokra történő kirovása, különösen mivel 
a Loi  Verdeille által  létrehozott rendszert csak az ország egyes területein alkalmazzák.  A Bíróság  
álláspontja szerint azonban a Chassagnou-ítélet azon a tényen alapult, hogy a vadászatot etikai alapon  
ellenző  földtulajdonosok  közül  csak  a  kis  méretű  földek  tulajdonosait  kötelezték  földjük 
meggyőződésükkel  ellentétes  használatának  tűrésére.  Ez  volt  az  a  tény,  amely  az  egyedül  a  kis 
földtulajdonosokat érintő, az ACCA-rendszerben való részvétel kötelezettséget, amelyből a a nagy és 
kis földtulajdonosok közötti bánásmódbeli különbség eredt, a kitűzött céllal aránytalanná tette. Ezért,  
mivel a kérelmező erkölcsi alapon nem ellenezte a vadászatot, a Chassagnou és társa ügyben hozott  
ítélet alapján nem lehet következtetni a jelen ügyben az Egyezmény 14. cikkének megsértésére az Első  
kiegészítő jegyzőkönyv 1. cikke tekintetében.

Annak  meghatározása  maradt  hátra,  hogy  vajon  az  a  tény,  hogy  kizárólag  csak  meghatározott  
nagyságú  földterület  tulajdonosa kerülheti  el  az  ACCA vadászterületébe  való  bevonását  a  földjén 
fennálló kizárólagos vadászati joga megtartása érdekében, diszkriminatív-e.  A Bíróság kiemelte, hogy 
az eltérő bánásmód akkor diszkriminatív, ha nem követ "legitim célt", vagy nincs "ésszerű arányossági  
kapcsolat"  a  felhasznált  eszközök és  a  megvalósítani  kívánt  cél  közt.  Rámutatott  arra  is,  hogy a  
Szerződő Államoknak széles mérlegelési jogkörük van az ilyen ügyekben. 

A Bíróság szerint az Államtanács 2008. június 16-i ítéletének okfejtése összhangban van az Emberi  
Jogok Európai Bíróságának ítélkezési gyakorlatával.

A Bíróság meggyőzőként  érvként  utalt  a  Kormányzat  által  előadott  magyarázatra,  miszerint  a  kis  
vadászterületek  ACCA-n  belüli  összevonása  elvének  megállapításával  a  jogalkotó  a  vadállomány 
növekvő  ritkaságának  problémáját  akarta  orvosolni,  különösen  azokon  a  vidékeken,  ahol 
szétaprózódott  a  birtokszerkezet.  Érthető,  hogy  a  jogalkotó  szükségtelennek  ítélte  az  összevonási 
kötelezettséget olyan földtulajdonosokra terhelni, akik amúgy is nagy területtel rendelkeztek, amely 
lehetővé tette a vadállománnyal való hatékonyabb gazdálkodást.

A Bíróság rámutatott arra is, hogy azok a tulajdonosok, akiknek a földje az ACCA vadászterületéhez 
tartozik, csak a saját földjükön gyakorolt kizárólagos vadászati jogukat vesztették el, cserébe viszont  
automatikusan  az  ACCCA  tagjává  váltak,  amely  lehetővé  tette  számukra,  hogy  a  társaság  egész 
vadászterületén  vadászhassanak,  és  részt  vegyenek  a  vadászat  szervezésében  az  egész  területen.  
Ráadásul  azok a tulajdonosok,  akiknek korábban bevételük származott  a vadászatból,  vagyakik az 
ACCA-hoz történő csatlakozást megelőzően vadászati célokból fejlesztéseket eszközöltek a földjükön, 
kárpótlásra tarthattak igényt ezen az alapon.

A  Szerződő  Államoknak  meghagyott  mérlegelési  jogra  tekintettel  az  a  tény,  hogy  csak  a  kis 
tulajdonosokat  kötelezték  arra,  hogy összevonják vadászterületeiket,  önmagában nem aránytalan  a 
vadállománnyal való hatékonyabb gazdálkodás céljával. Minthogy a kérelmező erkölcsi alapon nem 
ellenezte a vadászatot, az Első kiegészítő jegyzőkönyv 1. cikke tekintetében  nem sértették meg az 
Egyezmény 14. cikkét.

2. Björk Eidsdottir Izland elleni ügye (46.443/09 sz. ügy)25

A kérelmező izlandi állampolgárságú újságíró, aki a Vikan nevű hetilapnál dolgozott. 

25  Az ítélet 2012. október 10-én vált véglegessé.
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Az izlandi médiában 2007-ben vita alakult ki arról, hogy a sztriptíz bárokra vonatkozó szabályokat  
szigorítani kell, vagy az ilyen bárokat be kell tiltani. A vita során az egyik magazin cikke a sztriptíz-
bárok és a prostitúció közötti kapcsolatot boncolgatta, és azt állította, hogy a kelet-európai sztriptíz-
táncosok munkakörülményei az ember-kereskedelemmel vethetők össze.

A Vikan nevű hetilap 2007 augusztusában cikket közölt egy Goldfinger nevű sztriptíz-bárban fennálló 
munkakörülményekről, amely a kérelmező által készített interjún alapult, amelyet egy sztriptíz-táncos 
adott,  aki  azután  vette  fel  a  kapcsolatot  a  hetilappal,  hogy  az  leközölt  három  interjút  olyan  
táncosokkal,  akik  a  bárban  végzett  munkájukról  kedvező  képet  adtak.  A  2007  augusztusában 
megjelent  cikkben  a  bár  volt  alkalmazottja  azt  állította,  hogy  a  bártulajdonos  saját  nyereségére 
prostitúciót szervezett a bárban, megfenyegette az ott dolgozó nőket és gyakorlatilag házi őrizetben 
tartotta  őket.  A bár  tulajdonosa jóhírnév megsértése  miatti  eljárást  indított  a  kérelmező,  a  hetilap 
szerkesztője és volt alkalmazottja ellen. Az eljárás során a bártulajdonos és volt alkalmazottja között  
egyezség  született,  és  a  tulajdonos  visszavonta  keresetét.  A  kerületi  bíróság  2008  áprilisában 
megállapította, hogy ugyan a volt táncos több, a cikkben közölt kijelentése sértette a jó hírnevet, az 
újságíró és a szerkesztő nem vonható felelősségre ezek miatt. A fellebbezés folytán eljáró Legfelsőbb  
Bíróság 2009 márciusában a kérelmezővel szemben a bártulajdonos egyes követeléseinek helyt adott  
egyes állítások tekintetében, és 3.000,-Euró sérelemdíj megfizetésére kötelezte. 

A kérelmező – az Egyezmény 10. cikkére hivatkozással - sérelmezte, hogy a kérdéses cikk miatt az 
izlandi bíróság sérelemdíj megfizetésére kötelezte.

A Bíróság úgy ítélte, hogy az izlandi bíróság döntése a kérelmezőt az Egyezmény 10. cikke alapján 
megillető jogba való beavatkozásnak minősül. E beavatkozásnak az izlandi jogban megvan a törvényi 
alapja, és az Egyezmény 10. cikke értelmében mások jó hírneve és jogai védelmének törvényes célját  
követte. 

A  Bíróság  ugyanakkor  nem tartotta  meggyőzőnek  az  izlandi  Kormányzat  azon  érvelését,  hogy a  
bártulajdonos kérelmező általi  bemutatása nem volt a nyilvános vitához szükséges hozzájárulás. A 
Bíróság kiemelte, hogy az izlandi médiában már jóval a cikk megjelenése előtt vita zajlott a sztriptíz-
bárok szabályainak szigorításáról, illetve a bárok betiltásáról. Nem volt tehát kétséges, hogy a cikk,  
egészében véve, egy komoly közérdeklődés tárgyához kapcsolódott.  A nemzeti  bíróságok érvelése 
nem  tükrözte  ennek  a  nézőpontnak  a  figyelembe  vételét.  Ez  a  szempont  azonban  semmilyen 
mértékben nem befolyásolta az izlandi bíróságok érvelését. 

A Bíróság egyetértett az izlandi Legfelsőbb Bírósággal abban, hogy a kérelmező cikkének állításai  
tényállításoknak és nem értékítéletnek minősülnek, és azok büntetendő magatartást tulajdonítottak a 
bártulajdonosnak. Ezek a vádak alkalmasak voltak arra, hogy jelentősen ártsanak jó hírnevének. A 
Legfelsőbb Bíróság megállapításai szerint azonban a cikk pontosan adta vissza a sztriptíz-bár egykori  
alkalmazottja  állításainak  lényegét,  akit  a  cikkben  megszólaltattak.  A  bártulajdonos  vádakkal 
szembeni védekezéshez fűződő érdekét a rágalmazási eljárás megindításának lehetőségével – amelyet  
ő igénybe is vett – megóvták. A Bíróság rámutatott, hogy később a tulajdonos visszavonta keresetét és  
megegyezett volt alkalmazottjával, ezek után az újságíró lehetősége arra, hogy állításait bizonyítsa,  
jelentősen csökkent. A kérelmező ennek ellenére bizonyítékot szolgáltatott állításai alátámasztására,  
többek között az amerikai nagykövetség izlandi emberkereskedelemről szóló jelentésével, mely leírja, 
miként  ajánlottak  fel  szexuális  szolgáltatást  egyik  alkalmazottjának  a  sztriptíz-bár  éttermében  a  
jelentés készítése során. A Legfelsőbb Bíróság elmulasztotta megfontolni ezt az érvet. A kérelmező 
arra  is  hivatkozott,  hogy  a  bártulajdonosnak  egy  másik  újságíró  elleni  keresetét,  aki  prostitúció 
szervezésével hozta összefüggésbe a bárt, az izlandi bíróság elutasította. A Bíróság ezért nem tudta 
elfogadni  a  Kormányzatnak  azt  az  érvét,  hogy a kérelmező nem tudta  bebizonyítani,  hogy a  volt 
alkalmazott állításainak tényszerű alapja volt. A kérelmezőt azért sem lehet kritizálni, mert nem tartott  
távolságot a volt alkalmazott állításaitól vagy nem ellensúlyozta azokat. A bártulajdonosnak például  
felajánlotta a hozzászólás lehetőségét, és a cikk idézte is a válaszát. A cikk utalt a hetilapban néhány  
héttel korábban közölt interjúkra is, amelyek a bár kedvező munkakörülményeiről számoltak be.

A Bíróság  aláhúzta,  hogy egy újságíró  megbüntetése  azért,  mert  segít  egy  interjúban  egy másik  
személy által tett  állítások terjesztésében, súlyosan akadályozza a sajtó hozzájárulását a közérdekű 
tárgyú vitákhoz, és nem szabad kilátásba helyezni, hacsak nincsen rá különösen erős indok. A Bíróság 
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a jelen esetben nem volt  meggyőződve  ilyen  erős  indok meglétéről.  Az izlandi  Kormányzat  által  
hivatkozott  érvek  nem voltak  elégségesek  annak  bemutatására,  hogy a  kérelmező  jogába  történő 
beavatkozás szükséges volt egy demokratikus társadalomban; ezzel összhangban az Egyezmény 10. 
cikkét megsértették. 

A Bíróság a kérelmezőnek 7.790 euró vagyoni és 5.000 euró nem vagyoni kártérítést ítélt meg.

3. Erla Hlynsdottir Izland elleni ügye (43.380/10 sz. ügy) 26

A kérelmező izlandi állampolgárságú újságíró, aki a DV nevű napilapnál dolgozott. 

Az izlandi médiában 2007-ben vita alakult ki arról, hogy a sztriptíz bárokra vonatkozó szabályokat  
szigorítani kell, vagy az ilyen bárokat be kell tiltani. A vita során az egyik magazin cikke a sztriptíz-
bárok és a prostitúció közötti kapcsolatot boncolgatta, és azt állította, hogy a kelet-európai sztriptíz-
táncosok munkakörülményei az ember-kereskedelemmel vethetők össze.

A DV nevű napilap 2009 februárjában közölte a kérelmező egyik cikkét, melyben egy Strawberries  
elnevezésű  sztriptízbár  tulajdonosa  azt  állította,  hogy bárjában  rátámadt  egy vendég.  Az  újságíró 
felkereste  a  szóban forgó  vendéget  is,  és  cikkében idézte  ennek nyilatkozatát  is,  amely  szerint  a 
bártulajdonos azt híresztelte, hogy „bárjában van a litván maffia.” A cikk tartalmazott egy „maffia-
híresztelés” alcímet is. A bártulajdonos jóhírnév megsértése miatt eljárást indított, kérte a nyilatkozat  
és az alcím visszavonását és kártérítést követelt. A kerületi bíróság 2009 decemberében megállapította, 
hogy a cikknek ezek az elemei azt a benyomást keltethették az olvasóban, hogy a bártulajdonos „egy 
nemzetközi bűnszervezet megbízottja”, és 1.100,-Euró kártérítés megfizetésére kötelezte a kérelmezőt.  
A Legfelsőbb Bíróság az újságíró fellebbezését 2010. márciusában elutasította.

A kérelmező – az Egyezmény 10. cikkére hivatkozással - sérelmezte, hogy a kérdéses cikk miatt az 
izlandi bíróság kártérítés megfizetésére kötelezte.

A Bíróság úgy ítélte, hogy az izlandi bíróság döntése a kérelmezőt az Egyezmény 10. cikke alapján 
megillető jogba való beavatkozásnak minősül. E beavatkozásnak az izlandi jogban megvan a törvényi 
alapja, és az Egyezmény 10. cikke értelmében mások jó hírneve és jogai védelmének törvényes célját  
követte. 

A Bíróság ugyanakkor nem tartotta meggyőzőnek az izlandi Kormányzat azon érvelését, hogy a cikk 
tárgya  nem volt  a  nyilvános vitához szükséges hozzájárulás.  A Bíróság kiemelte,  hogy az izlandi 
médiában már jóval a cikk megjelenése előtt vita zajlott a sztriptíz-bárok szabályainak szigorításáról, 
illetve  a  bárok  betiltásáról.  Nem volt  tehát  kétséges,  hogy  a  cikk,  egészében  véve,  egy  komoly 
közérdeklődés  tárgyához  kapcsolódott.  A  nemzeti  bíróságok  érvelése  nem  tükrözte  ennek  a 
nézőpontnak a figyelembe vételét. Ez a szempont azonban semmilyen mértékben nem befolyásolta az 
izlandi bíróságok érvelését. 

A Bíróság úgy ítélte,  hogy a  kerületi  bíróság elmulasztotta  megmagyarázni  azt:  a  cikkben idézett  
állítás hogyan érthető úgy, hogy azt sugallják: a bártulajdonos nemzetközi bűnszervezet megbízottja.  
A „bárjában van a litván maffia” kifejezés például érthető úgy is, mint egyszerű leírása azoknak, akik  
a  bár  helyiségeiben  jelen  vannak.  Nem  történt  egyértelmű  utalás  arra,  hogy  a  bártulajdonos  a  
bűnszervezet megbízottja lenne.

Noha a kerületi bíróság nem foglalkozott azzal a kérdéssel, hogy a kérdéses állítás tényállítás-e vagy 
értékítélet,  a  Bíróság úgy ítélte,  hogy azok mindenképpen alkalmasak voltak arra,  hogy sértsék a  
bártulajdonos  jó  hírnevét.  Az  állítások  azonban  nem  a  kérelmezőtől  származtak,  hanem  attól  a  
vendégtől, akit azután keresett fel, miután hallotta a bártulajdonos változatát az állítólagos támadásról. 
A  bártulajdonos  vádakkal  szembeni  védekezéshez  fűződő  érdekét  a  rágalmazási  eljárás 
megindításának lehetőségével  megóvták.   Ráadásul,  ő volt  az,  aki  először felvette a kapcsolatot  a  
kérelmezővel, ami arra indította, hogy írjon egy cikket. Világosnak kellett lennie a bártulajdonos előtt,  
hogy megjegyzéseit meg fogják mutatni a vendégnek, és ez utóbbinak lehetőséget fognak adni arra,  
hogy az  eseményekről  saját  változatát  előadja.  E  szempontok  azonban  nem játszottak  szerepet  a  
kerületi bíróság érvelésében. 

26  Az ítélet 2012. október 10-én vált véglegessé.
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A Bíróság  aláhúzta,  hogy egy újságíró  megbüntetése  azért,  mert  segít  egy  interjúban  egy másik  
személy által tett  állítások terjesztésében, súlyosan akadályozza a sajtó hozzájárulását a közérdekű 
tárgyú vitákhoz, és nem szabad kilátásba helyezni, hacsak nincsen rá különösen erős indok. A Bíróság 
a  jelen esetben nem volt  meggyőződve  ilyen  erős  indok meglétéről.  Az izlandi  Kormányzat  által  
hivatkozott  érvek  nem voltak  elégségesek  annak  bemutatására,  hogy a  kérelmező  jogába  történő 
beavatkozás szükséges volt egy demokratikus társadalomban; ezzel összhangban az Egyezmény 10. 
cikkét megsértették. 

A Bíróság a kérelmezőnek 4.000,-Euró vagyoni és 5.000,-Euró nem vagyoni kártérítést ítélt meg.

4. M.D. és mások Málta elleni ügye (64791/10 sz. ügy)27

A három kérelmező M.D., az anya és gyermekei, R.D. és A.D. máltai állampolgár.  2005 júliusában a 
népjóléti  szolgálat  vizsgálata  és  a  Népjóléti  Igazgató  ajánlása  alapján  a  szociális  miniszter  egy 
gondozási végzéssel elrendelte a két gyermek elhelyezését egy apácák által fenntartott intézetben. A 
fiatalkorúak  bírósága  a  következő  hónapban,  miután  meghallgatta  az  anyát,  helyben  hagyta  a 
gondozási végzést.

Ugyanabban az időben büntetőeljárás indult az anya és élettársa, a gyermekek állítólagos apja ellen.  
2006  márciusában  mindkettőjüket  elítélték  a  gyermekek  ellen  elkövetett  kegyetlenségekért  és 
különböző hosszúságú szabadságvesztést szabtak ki rájuk. Egyebek mellett úgy találták, hogy az anya  
súlyosan elhanyagolta gyermekeit, és – valószínűleg az élettárs fenyegetései miatt - nem jelentette, 
hogy élettársa ismételten megverte a gyermekeket. 

Amikor a büntetőeljárás megindult M. D. és élettársa ellen, kapcsolatuk véget ért. Az anya felügyelet  
alatt  láthatta  gyerekeit,  és  2009  óta  a  hétvégéket  és  ünnepnapokat  együtt  töltötték.  A  minisztert  
azonban nem sikerült meggyőzni arról, hogy a gondozási végzést vonja vissza.

Az anya 2007 áprilisában alkotmányjogi panasszal élt az Egyezmény 6 cikkének 1. bekezdésére, 8.  
cikkére és 13. cikkére való hivatkozással. Sérelmezte, hogy a még a körülmények megváltozása esetén 
sincs lehetőség a gondozási végzés bírósági felülvizsgálatára, és azt csak az a miniszter  bírálhatja  
felül, aki azt saját belátása szerint kibocsátotta.  A Polgári Bíróság 2009 áprilisi ítéletében, kiemelve,  
hogy a  gondozási  végzés  végleges  volt  (nevezetesen a  gyermekek  18.  életévének betöltéséig volt  
hatályban), úgy ítélte, hogy az Egyezmény 6. és 13. cikkét megsértették, mivel a jogszabály nem tette  
lehetővé, hogy a bírósághoz forduljanak a gondozási végzés érdemének vitatása érdekében. Mindkét 
fél fellebbezését követően az Alkotmánybíróság 2010 májusában megállapította, hogy az Egyezmény 
6. és 13. cikke nem sérült. A bíróság megerősítette, hogy az anya elítélése következtében minden jogát 
elvesztette a gyermekek felett. Abból adódóan, hogy nincs joga a gyermekek felett, nem járhat el a  
nevükben. Így, noha ő nem fordulhatott bírósághoz szülői jogai tekintetében, ez nem sérthet egy olyan 
jogot, amelyet törvényesen nem tud gyakorolni. 

A kérelmezők - az Egyezmény 6. cikkének 1. bekezdésére és 13. cikkére hivatkozva – azt sérelmezték,  
hogy a körülmények megváltozása után sem tudtak bírósághoz fordulni a gondozási végzés vitatása  
érdekében. 

A kérelmezők azt sérelmezték, hogy nem vitathatták a végleges gondozási végzést egy független és  
pártatlan bíróság előtt a körülmények megváltozását követően, minthogy a törvény nem biztosította az 
erre szolgáló eljárást. 

A Bíróság kiemelte, hogy a Polgári Bíróság alkotmányos hatáskörében arra a következtetésre jutott,  
hogy nincs  olyan  jogorvoslati  lehetőség,  amely  biztosítaná  a  bírósághoz  fordulást  olyan  emberek 
számára,  akik  a  gondozási  végzés  érdemének  felülbírálatát  szeretnék  elérni.  Ugyanígy,  az 
Alkotmánybíróság közvetve ugyanezt a következtetést sugallja. 

A máltai Kormányzat sem állította, hogy létezik olyan igazságszolgáltatási testület, amely előtt egy  
végleges  gondozási  végzés  támadható  lenne,  míg  az  hatályos.  Másrészt,  azzal  is  érveltek,  hogy a 
bíróság nem is a megfelelő helyszín egy ilyen jellegű mérlegelésre. A Bíróság úgy találta, hogy egy 

27  Az ítélet 2012. október 17-én vált véglegessé.
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ilyen  érvelés  szöges ellentétben áll  az  Egyezmény 6.  cikkével,  amely megköveteli  a  független és 
pártatlan  bírósághoz  való  fordulás  lehetőségét  a  polgári  jogok  és  kötelezettségek  meghatározása  
érdekében.  Pontosan  egy bíróság feladata  egy közigazgatási  cselekmény felülvizsgálata  bármilyen  
területen, és az önkényességtől való mentesség biztosítása. 

A Bíróság ezen felül megállapította: a miniszternek az a lehetősége, hogy a végzést visszavonja, nem 
felel meg a 6. cikk követelményeinek, hiszen a miniszter nem független és pártatlan bíróság. Ráadásul 
a törvény nem biztosította a kérelmezők számára sem annak lehetőségét, hogy kérjék a minisztertől a 
végzés visszavonását, sem azt nem követelte meg, hogy ebben a kérdésben írásba foglalt határozatot  
hozzanak és tegyenek közzé a bírósági felülvizsgálat lehetővé tétele érdekében. 

Követezésképpen  a  három  kérelmező  nem  fordulhatott  bírósághoz  a  családi  állapotukat  érintő 
gondozási végzés felülvizsgálata érdekében, ami megsértette az Egyezmény 6. cikkének 1. bekezdését.

A  Bíróság  szerint  a  bírósághoz  fordulás  lehetőségének  hiánya  az  anya  esetében  felveti  a  8.cikk  
megsértését  is.  Megjegyezte,  hogy  az  anya  gyermekei  feletti  minden  jogától  való  megfosztása  a 
büntetőítélet,  és nem a gondozási végzés következmény volt, amely csak szülői felügyeleti  jogától 
fosztotta meg. A szülői jogaitól való megfosztása az Egyezmény 8. cikkében biztosított jogaiba való 
beavatkozást jelentett, amely a Büntető Törvénykönyvön alapult és a gyermekek jogai védelmének 
törvényes célját követte.

A  Bíróság  hangsúlyozta,  hogy  egy  szülő  szülői  jogainak  megvonása  különösen  messzemenő 
intézkedés, amely nem áll összhangban a család újraegyesítésének elvével. Így ezt az intézkedést csak 
kivételes körülmények között lehet alkalmazni, és csak a gyermek érdekeivel lehet igazolni. A szülői 
jogoktól való megfosztás a Büntető Törvénykönyv értelmében automatikusan életbe lépett  az anya  
elítélését  követően,  így a  nemzeti  bíróságok nem kellett  alaposan megvizsgálniuk,  hogy vajon ez 
megfelel-e a gyermek érdekeinek.  Ezen kívül a megfosztás végleges jellegű volt, és az anyának nem 
állt rendelkezésére olyan jogorvoslat, amellyel vitathatta volna. Ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy 
az anya, aki szülői jogait gyermekei négy illetve hat éves korában veszítette el, nem kérhette jogainak 
visszaállítását akkor sem, ha a körülmények megváltoztak.

A Bíróság  arra  a  következtetésre  jutott,  hogy a  szülői  jogok automatikus  megvonása  és  a  szülői  
jogoktól  való  megfosztás  jövőbeli  vitatása  érdekében  történő  bírósághoz  fordulás  hiánya  révén 
elmulasztották megteremteni a tisztességes egyensúlyt a gyermek, az anya és a társadalom egészének 
érdekei között, így az Egyezmény 8. cikkét megsértették. 

A Bíróság nem tartotta szükségesnek a 13. cikk alapján is megvizsgálni a kérelmet. 

A Bíróság a kérelmezőknek fejenként 4.000,-Euró nem vagyoni kártérítést ítélt meg.

5.  Catan  és  mások  Moldova  és  Oroszország  elleni  ügye  (43.370/04.,  8.252/05.  és 
18.454/06. sz. ügyek)
A kérelmezők 170 moldovai állampolgár, akik a "Transzdnyesztriai Moldáv Köztársaság" ("TMK"), 
egy el nem ismert szakadár területen élnek, amely 1990 szeptemberében szakadt el Moldovától.

A TMK 1992 szeptemberében elfogadta a Nyelvtörvényt, amely kimondja, hogy "a moldávai" nyelvet  
– moldován-románt, a TMK egyik hivatalos nyelvét (a másik kettő az orosz és az ukrán) – cirill és 
nem latin betűkkel kell írni. E követelmény figyelmen kívül hagyása szabálysértésként büntetendő. A 
TMK  1994  augusztusában  megtiltotta  a  latin  betűk  használatát  az  iskolákban,  és  előírta,  hogy 
valamennyi iskola jelentse be és kezdje használni a TMK által jóváhagyott tantervet és a cirill betűket. 

A TMK hatóságok ezután lépéseket  kezdtek  tenni  a  latin  betűket  használó  iskolák  bezárására.  A 
kérelmezők  olyan  gyerekek  és  szüleik,  akik  ilyen  iskolákban  tanulnak,  különösen  rîbniţai  Evrica 
Iskolában, tighinai Alexandru cel Bun Iskolában, a grigoriopoli Bender és Ştefan cel Mare Iskolában.  
A rendőrség ezért 2002 augusztusában erőszakkal kizsuppolta a tanulókat és a tanárokat a Ştefan cel 
Mare középiskolából. Nem volt szabad újra megnyitni ugyanabban az épületben, majd ezt követően  
egy 20 km-re lévő épületben Moldova által ellenőrzött területre kellett áthelyezni. Az Evrica Iskolából 
a gyerekeket és a tantestületet 2004. júliusában űzték ki.   Ugyanebben a hónapban az Alexandru cel  
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Bun Iskolát fenyegették bezárással és lekapcsolták a vizet és az áramot. Mindkét iskolát kötelezték,  
hogy kevésbé kényelmes és kevésbé jól felszerelt  épületbe költözzön a városon belül a következő 
tanév elején, támaszkodva a moldovai kormány segítségére, amely fizeti a tanárok bérét, biztosítja az  
oktatási  anyagokat,  valamint  az  iskolabuszt  a  Alexandru cel  Bun Iskolának,  amely nem érhető el 
tömegközlekedéssel.

Valamennyi  kérelmező  azt  állította,  hogy azoknak,  akik  egy oktatási  moldován-román  tannyelvű 
iskolában maradtak, el kellett fogadniuk, hogy az oktatás minőségét befolyásolta a megfelelő telephely 
hiánya,  a hosszú utazások és  az  iskolába és  haza (a  csomagátvizsgálással,  igazoltatással  és  TMK 
tisztviselői általi zaklatással azok számára, akik a Moldova által ellenőrzött területen járnak iskolába),  
az anyaghiány,  az, hogy nem férnek hozzá tanórán kívüli tevékenységekhez, valamint a folyamatos  
zaklatás,  az iskolai  épületek rongálása,  a megfélemlítés  (mint  például  a szülőket  azzal  fenyegetik,  
hogy elveszítik munkájukat vagy szülői jogaikat) és a gyalázkodás. A választási lehetőség az volt,  
hogy egy  moldáviai  nyelvű  iskolába  járnak,  ahol  a  mesterségesen  létrehozott  cirill  betűs,  román 
tannyelvű oktatás folyt. Mivel ezt a nyelvi összeállítást sehol másutt a világon nem használják, illetve 
ismerik el,  és az oktatási anyagok a szovjet időkből maradtak vissza, a gyermekek nehézségekkel  
szembesülnek felsőbb fokú tanulmányaik során.  A tanulók száma 2002 és 2009 között az Evrica és  
Alexandru  cel  Bun  iskolákban  gyakorlatilag  felére,  a  Ştefan  cel  Mare  középiskolában  pedig 
háromnegyedével csökkent.

A  kérelmezők  és  a  Moldovai  Kormányzat  azt  állították,  hogy  ezeket  az  eseményeket  a  térség 
történelmi hátterével a t a régió és különösen a transzdnyesztriai konfliktussal összefüggésében kell  
szemlélni,  amely  a  1989-ben  kezdődött  a  moldovai  függetlenségi  törekvésekkel,  és  amely  a 
transzdnyesztriai  szakadár  erők  és  a  moldovai  biztonsági  erők  között  1991-ben  erőszakos 
összecsapásokba  torkollott.   A  moldovai  hadsereget  egy  sor  katonai  egység  akadályozta  a 
Transzdnyesztria feletti ellenőrzés visszaszerzésében, amelyeket eredetileg a szovjet fegyveres erők  
telepített oda,  és amelyek továbbra is moldovai területen maradtak, csatlakoztak a szakadárokhoz, és  
biztosították  számukra  a  fegyvereket  és  lőszereket,  jelesül  a  transzdnyesztriai  Colbaşna 
lőszerraktáraiból (ez az egyik legnagyobb Európában). Azt is állították: a lőszerraktár eltávolítására 
vonatkozó  nemzetközi  megállapodások  ellenére  az  orosz  katonai  erők  és  fegyverzet  jelenlét  
Transzdnyesztriában  továbbra  is  gátolja  a  konfliktus  megoldását  célzó  erőfeszítéseket,  és  segíti  a 
szakadár rendszert hatalmon maradni. Azt is állították, hogy a szakadár rendszer csak Oroszország 
pénzügyi  támogatása  eredményeként   maradt  életben,  amely támogatott  gázellátás és az öregségi  
nyugdíjakra  évente  adott  több  millió  USA dollár   és  az  iskolák,  kórházak és  börtönök pénzügyi  
támogatása formáját ölti. Azok, másrészt, soha nem támogatták vagy tartották fenn.

Az orosz Kormányzat azt állította, hogy a transzdnyesztriai fegyveres konfliktussal kapcsolatos tények  
érdektelenek a kérelmezők esetében, és hogy nincs bizonyíték a közvetlen orosz részvételre abban, 
ami a kérelmezők iskoláiban történt. Valójában, ők az iskola válságban közvetítői szerepben vettek 
részt.  Azt is hangsúlyozta,  hogy a katonai jelenlét Transzdnyesztriában a szóban forgó időszakban 
jelentéktelen volt, összességében 1000 katona a colbaşnai fegyverraktár őrségeként és 1.125 katona a  
nemzetközi békefenntartó erő részeként.  Tagadta, hogy bármilyen  gazdasági támogatást nyújtana a 
TMK-nak, és azzal érvelt, hogy az iskolákban, börtönökben és kórházakban való étkezéshez nyújtott  
orosz segítségnyújtás teljesen átlátható volt, és a humanitárius segítségnyújtáshoz hasonlítható. 

A  kérelmezők  –  hivatkozva  az  Első  kiegészítő  jegyzőkönyv  2.  cikkére  –  sérelmezték,   iskoláik 
szakadár  rendszer  általi  2002-es  és  2004-es  erőszakos  bezárását  ,  és  azokat  az  intéskedéseket  
amelyekkel a hatóságok zaklatták a megfélemlítették őket azért, mert gyermekeiket moldován-román 
iskolába járatták.

Amint  azt  a  Bíróság korábban (az Ilascu és  társai  kontra Moldova és Oroszország elleni  2004-es 
ügyben) már kimondta, Transzdnyesztria Moldova joghatósága alá tartozik, mivel Moldova a területi 
állam.  Ezért,  bár  Moldova  ténylegesen  nem  tartotta  ellenőrzése  alatt  a  TMK  cselekményeit  
Transzdnyesztriában,  a  tény,  hogy a  térséget  a  nemzetközi  közjog Moldova részeként  ismerik  el,  
kötelezi arra, hogy minden jogi és diplomáciai eszközzel megtegye a tőle telhetőt annak érdekében,  
hogy  az  ott  élők  számára  továbbra  is  biztosítsa  az  Európai  Egyezmény  meghatározott  jogok  és 
szabadságok gyakorlását.  A  Bíróság  ezért  egyhangúlag  úgy ítélte  meg,   hogy a  kérelmezők  által  
kifogásolt tényállás a Moldovai Köztársaság joghatósága alá tartozik.
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A Bíróság megállapította,  hogy a  történelmi  háttér  jelentős  hatással  volt  a  kérelmezők  ügyére.  A 
legfontosabb  eseményekre  2002  és  2004  között  került  sor,  amely  ugyanabba  az  időszakba  esik,  
amelyet a Bíróság az  Ilaşcu-ítéletben vizsgált. Ebben az ítéletben a Bíróság megállapította, hogy a  
kérelmezők Oroszország joghatósága alá kerülnek tekintettel arra a tényre, hogy az orosz hatóságok 
nem csak a transzdnyesztriai szakadár rendszer létrejöttéhez, hanem katonai, gazdasági, pénzügyi és  
politikai támogatás révén annak túléléséhez is hozzájárulnak. A jelen esetben az orosz Kormányzat  
nem hozott fel a Bíróság előtt semmilyen bizonyítékot annak alátámasztására, hogy e megállapítások 
nem  voltak  megbízhatóak.  Különösen  az  a  tény,  hogy  Oroszország  a  nemzetközi  szinten  tett  
kötelezettségvállalások  ellenére,még  mindig  nem szüntette  meg  a  fegyverraktárakat  Colbaşnaban, 
moldovai területen, jelzés - a TMK vezetők, a moldovai kormány és a nemzetközi megfigyelők részére 
- a szakadár rendszer további katonai támogatására. Ezen túlmenően, Transzdnyesztria lakossága az  
ingyenes vagy nagyon kedvezményes gázellátástól, a nyugdíjaktól és más pénzügyi támogatásoktól  
függött. Például az orosz Kormányzat sem tagadta, hogy az orosz állami vállalat, a Gazprom szállított  
gázt  a  térségbe,  és  a  TMK  csak  egy  apró  töredékét  fizette  meg  az  egyéni  háztartások  és  a  
Transzdnyesztriában  létrehozott,  a  Bíróság  által  sok  esetben  orosz  tulajdonúnak  talált  nagy  ipari 
létesítmények  által  a  felhasznált  gáznak.  Az  orosz  Kormányzat  azt  a  moldáviai  Kormányzat  által  
szolgáltatott statisztikát sem vitatta, hogy a TMK lakosságának csak mintegy 20%-a volt gazdaságilag 
aktív, ami rávilágított  az orosz nyugdíjak és egyéb támogatások fontosságára a helyi  gazdaságban. 
Következésképpen  a  Bíróság  fenntartotta  Ilaşcu  ítéletben  tett  megállapításait,  hogy  a  2002-2004 
közötti időszakban, a TMK csak az orosz katonai, gazdasági és politikai támogatás miatt volt képes 
fennmaradni. Ennek megfelelően a Bíróság megállapította, hogy a kérelmezők által a jelen ügyben 
sérelmezett tényállás  Oroszország joghatósága alá esett.

A Bíróság úgy ítélte,  hogy a  kérelmezők iskoláinak kényszerű  bezárása  és  az  azt  követő  zaklató 
jellegű intézkedések a már meglévő oktatási intézményekhez való hozzáférés jogába és az anyanyelvi  
oktatás jogába való beavatkozásnak minősül. Nem volt bizonyíték arra, hogy az említett intézkedések 
törvényes célt követett volna.

Mint  azt  az  Ilaşcu-ítéletben  a  Bíróság  megállapította,  hogy  a  moldovai  kormány  tartózkodott  a 
szakadár rendszer támogatásától, és megragadott minden rendelkezésére álló politikai és jogi eszközt, 
hogy visszaszerezze  az  ellenőrzést  Transzdnyesztria  területe  felett.  Azt  is  megállapította,  hogy a 
moldovai  kormány jelentős erőfeszítéseket tett,  hogy támogassa a kérelmezőket.  Például,  miután a 
TMK elvette az iskolák egykori épületeit, a moldovai Kormányzat kifizette a bérleti díjakat és az új  
épületek felújítását, továbbá minden felszerelést,  az alkalmazottak fizetését és az utazási költségeket,  
ezáltal lehetővé téve, hogy az iskolák továbbműködjenek és a gyermekek továbbra is moldován-román 
nyelven  tanulhassanak,  bár  messze  nem  ideális  körülmények  között.  A  Bíróság  ezért  arra  a 
következtetésre  jutott,  hogy  a  Moldovai  Köztársaság  megfelelő  és  elégséges  intézkedéseket  tett,  
általában azért, hogy helyreállítsák az ellenőrzést Transzdnyesztria területe felett, és konkréten azért,  
hogy biztosítsa a kérelmezők oktatáshoz való jogának tiszteletben tartását. Moldova tehát nem sértette 
meg az Első kiegészítő jegyzőkönyv 2. cikkét. 

A Bíróság elismerte, hogy nincs bizonyíték a közvetlen orosz részvételre vagy jóváhagyásra sem a 
kérelmezők,  illetve  iskoláik  elleni  intézkedések,  sem  az  általános  nyelvpolitika  tekintetében. 
Mindazonáltal,  összhangban  az  ítélkezési  gyakorlatában  korábban  kidolgozott  elvekkel,  mivel  a 
Bíróság  már  megállapította,  hogy  a  szóban  forgó  időszakban  Oroszország  gyakorolt  tényleges 
ellenőrzést  a  TMK  felett,  nem volt  szükség  annak  eldöntésére,  hogy  vajon   az  alárendelt  helyi  
közigazgatás politikája és tevékenysége felett részletekbe menő ellenőrzést gyakorol-e. Oroszország 
ténylegesen  felelős  a  kérelmezők  oktatáshoz  való  jogának  megsértéséért,  minthogy  a  TMK nem 
maradhatna fenn Oroszország állandó katonai,  gazdasági  és politikai támogatása nélkül.  Az Orosz  
Föderáció tehát megsértette az Első kiegészítő jegyzőkönyv 2. cikkét. 

A Bíróság a kérelmezők javára fejenként 6.000,-Euro nemvagyoni kártérítést ítélt meg.
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6. Berit Mogan Lindheim és mások Norvégia elleni ügye (13.221/08 és 2139/10. számú 
ügy)28 
A kérelmezők  a  magántulajdonukat  képező norvég  földterületeket  különböző  időpontokban  bérbe 
adták állandó lakóhely vagy üdülőhely biztosítása céljából, 40 és 99 év közötti időtartamra. A norvég  
törvényhozás 1996-ban új Földbérleti Törvényt fogadott el, amely 2002-ben lépett hatályba. A törvény 
és  2004.  november  1-jétől  hatályos  módosításai  értelmében  a  földterületet  állandó lakóhely  vagy 
üdülőhely biztosítása céljából bérbe vevők időbeli korlátozás nélkül jogosultakká váltak arra, hogy 
földbérletüket a lejárt bérleti szerződésben foglalt tartalommal hosszabbítsák meg.

A norvég Legfelsőbb Bíróság  egyik  irányadó  határozatában egy bérbeadó által  az  említett  típusú 
szerződéshosszabbítás tárgyában kezdeményezett jogvitában a bérlők javára döntött. Megállapította,  
hogy a lakhatási célú földbérleti díjszabásra vonatkozó törvényi szabályozás nem alkotmányellenes,  
hanem a lakhatáshoz való jogot kívánja védeni, így nem ütközik az Egyezmény rendelkezéseibe sem.

Az első, második, harmadik és negyedik és hatodik kérelmező tulajdonában üdülő és állandó lakás 
céljára  használt  mezőgazdasági  földterületek,  az  ötödik  kérelmező  tulajdonában  pedig  21  darab,  
állandó lakás céljára hasznosított földterület állt. Bérleti szerződéseik lejártával a kérelmezők bérlői – 
az új törvényi szabályozásra hivatkozással – azt kérték, hogy a szerződéseiket változatlan tartalommal 
hosszabbítsák  meg,  nevezetesen  a  kérelmezők  által  javasolt  bérleti  díjemelés  figyelmen  kívül  
hagyásával.  A  kérelmezők  ragaszkodtak  a  javasolt  díjemeléshez,  elvégeztették  a  bérleti  díj  
értékbecslését, tárgyaltak a bérlők jogi képviselőivel, békéltető eljárást kezdeményeztek, végül pedig 
bírósághoz fordultak, eredménytelenül.

A  kérelmezők  az  Egyezmény  Első  Kiegészítő  Jegyzőkönyve  1.  cikkének  megsértésére 
hivatkoztak,  nevezetesen  arra,  hogy  az  1996-os  Földbérleti  Törvény  2004-es  módosításai 
révén bérbeadói jogaik csorbításával megsértették a tulajdonvédelemhez való jogukat.
A felek egyetértettek abban, hogy a Földbérleti Törvény alkalmazása révén a kérelmezők tulajdonába 
beavatkoztak, és hogy ez a beavatkozás törvényes volt. A Bíróság megállapította,  hogy a Törvény 
lényegében a kérelmezők tulajdonának használatát  szabályozta.  A felek azonban eltérő álláspontot 
foglaltak  el  atekintetben,  hogy  a  beavatkozás  az  Egyezmény  által  előírtak  szerint  törvényes  célt 
szolgált-e, továbbá arányban állt-e az elérni kívánt céllal.

A  Bíróság  emlékeztetett  arra,  hogy  a  nemzeti  hatóságok  a  nemzetközi  bírónál  általában  jobb 
helyzetben  vannak  annak  megítélésében,  hogy  ténylegesen  mi  szolgálja  társadalmuk  közérdekét.  
Mindezen  túlmenően  a  nemzeti  hatóságok  –  ideértve  a  parlamenteket  –  széleskörű  döntési  és  
mérlegelési jogkört élveznek a társadalom- és gazdaságpolitika megvalósításában.

A jelen esetben a hatóságok célja az volt,  hogy a bérlők számára az általuk bérelt  – de meg nem 
vásárolható – földterületek fölött tartós használati és rendelkezési jogot biztosítsanak. A Törvény 33.§-
a értelmében a bérlők időbeli korlátozás nélkül jogosulttá váltak arra, hogy bérleti szerződésüket a 
lejárt  bérleti  szerződésben  foglalt  tartalommal  meghosszabbítsák.  A  33.§  általános  jelleggel  volt  
alkalmazandó a korábban kötött és megújítandó bérleti szerződésekre, tekintet nélkül a bérlő pénzügyi 
helyzetére,  illetve  tekintet  nélkül  arra,  hogy a  bérelt  földterület  állandó  lakóhely  vagy üdülőhely 
biztosítására  szolgált.  A  Bíróság  megállapította,  hogy  bár  az  intézkedés  ahelyett,  hogy  a  bérlők 
lehetséges  pénzügyi  nehézségeinek  helyzetére  korlátozódott  volna,  egy  tágabb  értelemben  vett  
szociálpolitikai  megfontolást  tükrözött,  a  norvég  Parlament  által  követett  cél,  hogy  megvédje  a 
pénzügyi eszközöket nélkülöző bérlők érdekeit, az Egyezmény alapján törvényesnek minősült.

Az intézkedés törvényes céllal való arányossága kapcsán a Bíróság megjegyezte, hogy a bérbeadónak 
fizetendő,  változatlan  összegű  bérleti  díj  egyáltalán  nem tükrözte  a  valós  ingatlanpiaci  helyzetet,  
tekintettel arra, hogy az ingatlanárak az 1980-as évek óta számottevően megemelkedtek. Másrészről 
viszont a bérlők rendkívül érdekeltek voltak abban, hogy bérleti szerződésük lejárta után változatlan 
feltételekkel  hosszabbíthassák  meg  szerződésüket.  Ezek  a  nehezen  összeegyeztethető,  ellentétes 
érdekek  a  norvég  Parlament  számára  kiváltképp  összetett  problémát  eredményeztek.  Megérthető 
célkitűzés volt egy átlátható és előre kiszámítható szabályozás kialakítása, valamint a Norvégiában élő 

28 Az ítélet 2012. október 22-én vált véglegessé.
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körülbelül 300.000 bérlőt figyelembe véve az esetlegesen tömeges mértékű, költséges és időigényes 
pereskedések elkerülése.

A  Földbérleti  Törvény  2002-es  hatálybalépését  közvetlenül  követő  helyzetet  vizsgálva  a  Bíróság 
megállapította,  hogy  a  földbérleti  díjaknak  a  fogyasztói  árindex  változásához  való  részleges 
hozzáigazítását lehetővé tevő jogszabályi rendelkezés következtében számos bérlőt ért felkészületlenül 
az általuk fizetendő földbérleti  díj  drasztikus mértékű növelése. A szabályozott  bérleti  díjak és az  
ingatlanpiaci árak közötti különbség az idők folyamán folyamatosan nőtt. A bérleti díjak rögzítésének 
részleges feloldása 2002 után számos háztartást jelentősen érintett. A Kormány által támogatott és a 
Parlament  által  elfogadott  szabályozás  lehetővé  tette  a  földérték-záradékot  tartalmazó  bérleti 
szerződések díjainak egyszeri felfelé történő kiigazítását, majd ezt követően bevezette a fogyasztói  
árindex változásához kötött kiigazítási rendszert.

A Bíróságot meglepte, hogy a nemzeti hatóságok egyáltalán nem mérték fel azt, hogy a 33.§-nak a  
kérelmezők meghosszabbított bérleti szerződéseit érintő módosítása tisztességes egyensúlyt teremtett-
e a bérbeadók és a bérlők érdekei között. A szóban forgó esetben a kérelmezők a Földbérleti Törvény 
módosított  33.§-a  szerint  meghosszabbított  bérleti  szerződéseik  alapján  rendkívül  alacsony, 
földterületük piaci értéke 0,25%-ánál kevesebb mértékű bérleti díjat kaptak.

A kérelmezők által megkötött földbérleti szerződések meghosszabbításának lehetőségét ténylegesen 
határozatlan időtartamra biztosították, a fogyasztói árindex változásához kötött bérleti díj kiigazításon 
kívül  nem  engedve  meg  a  bérleti  díj  emelését.  Ennek  eredményeként  az  ilyen  típusú  bérleti 
szerződésekben a bérleti  díj  mértékének meghatározásánál  nem lehetett  figyelembe  venni  a  bérelt  
földterület piaci értékét. Kizárólag a bérlő számára volt biztosítva a szerződéses jogviszony rendes  
megszüntetésének  lehetősége,  akár  a  bérleti  szerződés  felmondásával,  akár  a  bérelt  földterület 
megváltásával  (kedvezményes  feltételek  melletti  megvásárlásával).  A  bérlők  jogosultak  voltak 
harmadik  személyek  számára  eladni  bérleti  jogukat  és  az  annak  részét  képező  felépítményeiket:  
ezekben az esetekben a bérelt földterület értéknövekedésének haszna a bérlőkhöz került. A bérbeadói 
jogosultságukat  harmadik  személyek  részére  átruházni  kívánó  bérbeadók  viszont  már  nem 
részesülhettek  ebből  a  haszonból:  a  bérleti  díj  határozatlan  idejű  rögzítésének  rendszere  ezt  
megakadályozta. A Bíróság azonban elismerte a kérelmezők azon jogos várakozását, hogy az általuk  
kötött bérleti szerződések a bennük foglalt feltételek mellett meghatározott idő eltelte után lejárnak,  
függetlenül az időközben tervezett és elfogadott törvényi rendelkezésektől…

A fentiek alapján a  Bíróság arra  a  következtetésre  jutott,  hogy a  pénzügyi  és  társadalmi  terheket 
kizárólag  a  kérelmező  bérbeadókra  hárították.  Következésképpen  a  közérdek  és  a  kérelmezők 
tulajdonosi jogai között tisztességes egyensúly megteremtésének elmulasztásával az Első Kiegészítő 
Jegyzőkönyv 1. cikkét megsértették.

A Bíróság megállapította, hogy az Egyezmény megsértésének alapjául a kérdéses törvényhozási aktus 
szolgált. A törvényi szabályozás főbb hiányosságainak feltárását követően a Bíróság úgy vélte, hogy 
Norvégiának  nemzeti  jogrendszerébe  a  bérbeadók  érdekei  és  a  közérdek  közötti  tisztességes 
egyensúlyt  nyújtó rendszert kell bevezetnie, az említett célkitűzés elérési módjának megválasztását  
pedig a norvég hatóságokra bízta.

7. Dordevic Horvátország elleni ügye (41.526/10. sz. ügy)29

A kérelmezők, anya és fia, horvát állampolgárok. A fiú cselekvőképtelen, mert korai gyermekkorban  
elszenvedett betegsége folytán szellemileg és fizikailag fogyatékos. Az édesanyja gondozza, ideértve 
etetést,  öltöztetés  és  tisztálkodást  is;  mozogni  is  ő  segít  neki  mozogni,  mivel  a  lába  súlyosan 
deformálódott.

A fiú és édesanyja azt panaszolta, hogy 2008 júliusa és 2011 februárja között a közeli általános iskola  
tanulói folyamatosan zaklatták őket, és hogy a hatóságok nem védték meg megfelelően őket. Ebben az 
időszakban egy sor incidenst jelentettek: a gyerekek lehetetlen időpontokban csöngettek be a család  
ajtaján, a fiút leköpték, ütötték és lökdösték, a kezét cigarettával égették, megrongálták az erkélyüket 

29  Az ítélet 2012. október 24-én vált véglegessé.
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és trágár szavakat kiabáltak neki. E támadások mélyen felkavarták a fiút, zavart, félek és ideges lett. A 
fiú és anyja szerint a zaklatást a fiú fogyatékossága és szerb származása váltotta ki. 

A  fiú  és  édesanyja  számos  alkalommal  fordult  panaszhoz  különböző  hatóságokhoz,  ideértve  a 
szociális szolgálatot és az ombudsmant. A rendőrséget is számos alkalommal riasztották jelentve az 
eseményeket  és segítséget kérve.  A hívásokat  követően a rendőrség kiszállt  a  helyszínre,  néha túl  
későn, és néha csak azt mondta a gyerekeknek, hogy oszoljanak vagy hagyják abba a hangoskodást. 
Számos  tanulót  kihallgattak  és  arra  a  következtetésre  jutottak:  bár  bevallották,  hogy erőszakosan 
viselkedtek a fiúval, túl fiatalok voltak a büntetőjogi felelősségre vonáshoz.

Számos, a fiú állapotáról készített jelentésben az orvosok rögzítették mély szorongását a gyermekek 
támadásai eredményeként, és pszichoterápia, valamint a biztonságos és nyugodt környezetet ajánlottak 
neki.

A kérelmezők – hivatkozva különösen az Egyezmény 3., 8. és 13. cikkére – azt sérelmezték, hogy a 
hatóságok nem védték meg őket a helyi gyermekek zaklatásaitól. 

A  Bíróság  megállapította,  hogy  a  fiút  hosszabb  időn  át  folyamatosan  zaklatták,  és  ennek 
eredményeként tehetetlennek érezte magát és félt; egy alkalommal fizikailag is megsérült. Ez a rossz  
bánásmód kellőképpen súlyos volt ahhoz, hogy e tekintetben a 3. cikk védelmét felidézze. 

A horvát Kormányzat nem jelezte, hogy mely hatóság lehetett volna felelős a megfelelő intézkedések  
meghozataláért a zaklatás abbahagyatása érdekében. Azt sem bizonyította, hogy azok a jogorvoslati  
lehetőségek, amelyekre hivatkozott, azonnali enyhülést nyújtottak volna a fiúnak és megakadályozták 
volna  jövőbeni  visszaéléseket.  Így  a  kérelmezőknek  nem kellett  kimeríteniük  a  Kormányzat  által 
javasolt összes jogorvoslati lehetőséget, ezért panaszuk elfogadható. 

A fiú tekintetében a Bíróság kiemelte, hogy a 3. cikk körébe eső erőszakos cselekmények főszabály 
szerint megkövetelik az elkövetői elleni büntetőjogi intézkedéseket. A fiú zaklatóinak fiatal korából 
adódóan azonban lehetetlen volt őket büntetőjogi szankcióval sújtani. Továbbá, noha cselekményeik, 
külön-külön talán nem minősültek is bűncselekménynek, összességében véve összeegyeztethetetlenek 
voltak az Egyezmény 3. cikkével.  Az édesanya  már  2008 júliusában tájékoztatta a rendőrséget fia  
folyamatos  zaklatásáról.  Ezután  többször  megkereste  őket  további  panaszokkal,  amelyekről  az 
ombudsmant és a szociális szolgálatot is tájékoztatta, így a hatóságok tisztában voltak a helyzettel.

Noha a rendőrség kihallgatott néhány gyerek az eseményekről,  de nem tett komoly kísérletet arra,  
hogy felmérje, valójában mi is folyik. A rendőrség rögzítette, hogy a gyerekek nyaggatták a fiút, de ezt 
nem  követte  semmilyen  konkrét  intézkedés.  Nem  hoztak  politikai  döntést,  és  nem  hoztak  létre 
semmilyen  ellenőrzési  mechanizmust  annak  érdekében,  hogy  felismerjék  és  megakadályozzák  a 
további zaklatást. A Bíróság megütközött a szociális szolgálat tényleges közreműködésének és a fiú 
tanácsokkal  való ellátásának hiányán.  Ebből arra a következtetésre jutott,  hogy az egyedi  esetekre 
adott válaszoktól eltekintve, az illetékes hatóságok semmilyen érdemi, általános jellegű intézkedést  
nem tettek,  annak  ellenére,  hogy tudatában  voltak,  hogy a  fiú  rendszeres  célpont,  és  a  jövőbeni  
visszaélés  elég  valószínű  volt.  Ennek  megfelelően  az  Egyezmény  3.  cikkét  a  fiú  tekintetében  
megsértették.

A Bíróság megismételte,  hogy az Egyezmény 8. cikke szerint az államok nemcsak arra kötelesek, 
hogy ne sértsék az egyéneket,  hanem arra is,  hogy cselekedjék az emberek erkölcsi integritásának  
védelmében más személyek cselekményeivel szemben. Tekintettel arra, hogy fiú és az anyja ismételt  
zaklatásnak volt kitéve, ez az anya magán és családi életére is negatívan hatott. Ugyanúgy, ahogy a 
hatóságok nem tették meg a megfelelő intézkedéseket, hogy megakadályozzák fia további zaklatását,  
az ő védelmét is elmulasztották. Ennek megfelelően az Egyezmény 8. cikkét az anya  tekintetében  
megsértették.

A Bíróság már megállapította, hogy a fiú és édesanyja számára lehetetlen volt a zaklató és erőszakos 
cselekmények  miatt  panaszt  tenni.  Így arra  a  következtetésre  jutott,  hogy az Egyezmény 3.  és  8.  
cikkére alapított panaszaikkal kapcsolatban nem állt rendelkezésükre hatékony jogorvoslat, ami sérti  
az Egyezmény 13. cikkét.

A Bíróság a kérelmezőknek együttesen 11.500,-Euro nemvagyoni kártérítést ítélt meg. 
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8. Vistiņš and Perepjolkins Lettország elleni ügye (71.243/01. sz. ügy)30

A kérelmezők 1994-ben öt földrészletet szereztek ajándékozási szerződés révén Kundziņsala szigetén. 
A  szigetet  kikötői  létesítmények  foglalják  el,  és  Riga  részét  képezik,  amelyhez  földrajzilag 
csatlakozik.  Az  ajándékot  bizonyos  személyi  szolgáltatásért  kapták,  amelyeket  a  kérelmezők 
nyújtottak az ajándékozóknak. A szerződő felek jelezték, mindegyik telek meghatározott értéke 705,-
Euro körül volt, kivéve az egyiket, amelynek értéke körülbelül 1.410,-Euró. Ezek a kis összegek nem 
felelnek  meg  (a  földadó kiszámításához  alapul  vett)  kataszteri  értéknek,  pusztán  egy jelzésértékű 
összeget képviselnek, a nyilvántartásba vételi illeték kiszámítása érdekében. A kérelmezők 0,35Euró 
közjegyzői  díjat  fizettek,  és  nem  terhelte  őket  jövedelemadó-fizetési  kötelezettség,  mivel  a 
magánszemélyek  közti  ajándékozás  adómentes.  Összhangban  az  akkor  hatályos  törvénnyel,  a 
tulajdonszerzést követő 6 hónapig ők is mentesültek a földadó megfizetése alól.

A kérelmezők nem értettek egyet a Kormányzattal a telkek kisajátításkori valós értéke tekintetében. 

A sziget kikötői területének fejlesztésére vonatkozó kezdeti  döntéseket az 1990/91-es alkotmányos 
átalakulás időszakában hozta  a Lett Köztársaság Legfelsőbb Tanács, valamint 1992-ben a hatóságok 
lépéseket tett, hogy rögzítsék a kikötő határait, és meghatározzák a létesítményeket,amelyeket  a volt  
Szovjetunióról a független lett államra szállnak. A lett Kormány 1995. augusztus 15-én elfogadta a 
rigai  kikötő  külső  határvonalát  megállapító  rendeletet.  Az  említett  rendelet  szerint  a  kérelmezők 
valamennyi  telke  a  kikötő  határain  belülre  esett.  Az  e  határokon  belül  elhelyezkedő  valamennyi,  
magántulajdonban álló földterületen a kikötő irányításáért felelős állami vállalt javára szolgalmi jog 
keletkezett. A vállalatnak cserébe    a kérdéses telkek kataszteri értékének 5%-át meg nem haladó 
mértékű éves kártalanítást kellett fizetnie a tulajdonosok részére. 

A kérelmezők  1996  januárjában  kérték  a  Földügyi  Hatóság  Ingatlanértékelési  Központjától,  hogy 
határozza meg érintett földjeik kataszteri értékét az 1996-os évre. A Központ igazolta, hogy az első 
kérelmező  földjeinek  kataszteri  értéke  nagyjából  900.000,-Euróra  rúg,  míg  a  második  kérelmező 
földjeinek értéke összesen körülbelül 5.010.000,-Euróra. 

A Rigai Kereskedelmi  Szabadkikötő igazgatósága 1997.  június 11-én fordult  viszont az Értékelési 
Központhoz, kérve, hogy a kártalanítási összeget,  amelyet  a Legfelsőbb Tanács döntés 2. cikkével 
összhangban a kérelmezőknek kell fizetnie, az ingatlanok közérdekű célra történő kisajátításáról szóló 
törvény (az  1923-ban elfogadott  Általános Kisajátítási  Törvény)  hatályba  léptető rendelkezéseinek 
feltételei szerint számítsa ki. E cikk az ilyen kártalanítás összegét a föld 1940-ben rögzített kataszteri  
értéke  és  egy  átváltási  arány  szorzatában  korlátozta.  A  központ  1997.  június  12-én   kiadott  két 
igazolást  arról,m hogy az első kérelmezőnek  850,-Eurót  fog kapni  a  földjei  után,  míg  a  második 
kérelmező összesen 13.500,-Eurot. 

A Kormány elrendelte az összes szóban forgó földterület kisajátítását az állam javára. Az intézkedést  
1997.  október 30-án  megerősítette a Parlament,  amely külön törvényt  fogadott  el  erre a célra.  E  
törvény szerint a kérelmezők részére kártalanítást kellett fizetni kellett a kisajátítás miatt, amely akkor 
tekintendő befejezettnek, ha az összegeket befizették a folyószámláikra. 

A második kérelmező 1998-ban két eljárást indított a földjének használatáért járó bérletidíj-hátralékok 
behajtása végett, és kérte az 1994. április 21-től 1996. március 31-éig terjedő időszakra járó összegek 
kifizetését.  A semmisségi eljárásban hatályában fenntartott, 1998.  október 15-ei ítéletében a Rigai  
Megyei  Bíróság elrendelte,  hogy a  Szabadkikötő fizessen neki  448.150,-Eurót  földjének a  szóban 
forgó időszakban való használatáért. A második kérelmező ezt követően újabb eljárást indított, hogy 
behajtsa a Szabadkikötő által 1996. április 1-jét követően fizetendő bérletidíj-hátralékokat, továbbá 
kártalanítást  kért  tulajdona  szolgalommal  való  terhelése  miatt.   A  Legfelsőbb  Bíróság  Polgári 
Kollégiuma 1999. március 18-án-ben igényének részben helyt adott, és 145.000,-Eurot ítélt meg neki. 
Azt is jelezte, hogy a kérelmező tulajdonjoga a kisajátítás hatályosulásával 1997. szeptember 9-én 
megszűnt. 

30 Az ítéletet a Nagykamara 2012. október 25-én hozta.
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Az első kérelmező hasonló eljárást indított. A Polgári Kollégium 1999. június 9-ei ítélete kötelezte a 
Szabadkikötőt,  hogy  fizessen  meg  85.000,-Euro  bérletidíj-hátralékot  az  1994  és  1997.   közötti 
időszakra.

A kérelmezők 1999 januárjában Rigai Megyei Bíróság előtt beperelték a Közlekedési Minisztériumot. 
Kérték  az  állam  tulajdonjogának  az  ingatlan-nyilvántartásból  való  törlését,   és  a  korábbi,  
tulajdonjogukat igazoló bejegyzések visszajegyzését.  Hangsúlyozták, hogy nem voltak megelégedve a 
kártérítés címén kifizetett összegekkel, és hogy megfosztották attól a joguktól őket, hogy  bíróság előtt  
vitassák annak összegét. A Rigai Megyei bíróság 2000. március 29-ei ítéletével a kérelmezők keresetét  
elutasította. Az ítélet szerint a kisajátítás alapja nem az 1923. évi Általános Kisajátítás Törvény volt,  
ahogyan  azt  a  kérelmezők  állították,  mivel  a  szóban  forgó  intézkedést  a  lett  földreformmal  
összefüggésben  rendelték  el,  és  így  az  1997.  október  30-ai  külön  törvényt  kellett  alkalmazni.  A 
kérelmezők fellebbezésükben először is hangsúlyozták, hogy önmagában nem ellenzik a kisajátítást,  
feltéve,  hogy a törvényes alakiságokat  betartják,  és a kártalanítás összege megfelelő.  Véleményük  
szerint  nem  ez  volt  a  helyzet,  mert  nem  szereztek  be  szakértői  véleményt  a  vitatott  földterület 
tényleges értékének meghatározása céljából. A kérelmezők nem vitatták azt a megállapítást, hogy az  
1997.  október  30-ai  törvény külön  törvény,  de  azt  állították,  hogy ezt  a  törvényt  nem lehet  úgy 
értelmezni,  mint  amely  az  eltér  a  rendes  kisajátítási  eljárástól.  A  Polgári  Kollégium alaptalannak 
találta a kérelmezők fellebbezését. A kérelmezőknek a megítélt kártalanítással kapcsolatos kifogására 
válaszul  rámutatott  arra,  hogy  az  összegeket  a  Legfelsőbb  Tanács  határozatának  2.  cikkével 
összhangban  határozták  meg,  amely  az  Általános  Kisajátítás  Törvény  végrehajtására  vonatkozó 
különleges  jogszabály.  A  kérelmezők  felülvizsgálati  kérelmet  terjesztettek  elő,  ami  nem  vezetett 
eredményre. 

A kérelmezők azt állították, hogy az Első kiegészítő jegyzőkönyv 1. cikkét megsértették. 

A Bíróság elismerte, hogy a vitatott kisajátításra a Rigai Kereskedelmi Szabadkikötő területén lévő 
területek állam javára történő kisajátításáról szóló 1997.  október 30-ei törvény alapján került sor. A 
Bíróság  megjegyezte,  hogy  a  lett  jog  szerint  a  kisajátításról  szóló  hivatalos  határozatot  nem  a 
végrehajtó  hatalom,  hanem  a  Parlament  hozza  meg  külön  törvény  formájában.  A  Bíróság 
megállapította,  hogy  a  lett  jogrendszernek  ez  a  vonása  1923-ra  nyúlik  vissza,  és  1998-ban  az 
Alkotmányba  is  bekerült.  Úgy ítélte,  hogy lett  jog  által  létrehozott  kisajátítási  rendszer  általános 
elvekei  és  céljai  önmagukban semmilyen  törvényességi  kérdést  sem vetnek fel  az  Első kiegészítő 
jegyzőkönyv 1. cikke értelmében.

A Bíróság azonban kiemelte, hogy a Kormány 1997. augusztus 5-n már elfogadott egy rendeletet a  
jelen ügyben érintett ingatlanok kisajátításáról, és hogy e rendeletet, az azt megerősítő 1997. október 
30-ai  törvénnyel  együtt  a  hazai  bíróságok úgy értelmezték,  mint  amely eltérést  enged a1923.  évi  
Általános Kisajátítási törvénytől. Ezért lehetett figyelmen kívül hagyni a szokásos kisajátítási eljárást a  
kérelmezők esetében, és korlátozni a kártalanítás összegét  a Legfelsőbb Tanács 1992-es határozatának 
2.  cikkére hivatkozással.  A rendelet  és a külön törvény elfogadását  megelőzően a kérelmezők azt  
várhatták,  hogy tulajdonuk bármilyen  kisajátítására az 1923.  évi  Általános Kisajátítási  Törvénnyel 
összhangban kerül sor.  A Bíróságnak kétségei voltak a tekintetben, hogy vajon a vitatott kisajátítást  
"törvény  által  biztosított  feltételek  szerint"  folytatták-e  le,  tekintettel  különösen  a  kérelmezőkre  
vonatkozóan  alkalmazott  eltérésre  és  az  ahhoz  kapcsolódó  (vagy  nem  kapcsolódó)  eljárási 
biztosítékokra.

A  Bíróság  megismételte,  hogy  a  tulajdonjogok  békés  gyakorlásához  fűződő  jogba  való 
beavatkozásnak mindig meg kellett találni a "tisztességes egyensúlyt" a közérdek szükségletei és az 
egyének alapvető jogainak védelme között. 

A  Bíróság  észlelte,  hogy  az  érték  vitatott  ingatlanok  értékét  három  különböző  alkalommal  is 
felmérték. Úgy ítélte meg, hogy a lett hatóságok igazolható módon dönthettek volna úgy, hogy nem 
térítik meg a kérelmezők részére az ingatlan teljes forgalmi értékét, és hogy az annál  jóval kisebb 
összeg  is  kielégíthette  volna  az  Első  kiegészítő  jegyzőkönyv  1.  cikkének  követelményeit.  
Mindazonáltal a Bíróság kirívó aránytalanságot állapított meg a föld kataszteri értéke és a kérelmezők 
által kapott kártalanítás között: az első kérelmező földjei értékének kevesebb mint 1 ‰-ét kapta meg, 
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míg a második kérelmező 350-ed részét kapta meg földjei kataszteri értékének.  A Bíróság álláspontja  
szerint az ilyen aránytalan összeg gyakorlatilag felér a kártalanítás teljes hiányával. 

A Bíróság azt is kiemelte, hogy a kérelmezők röviddel azután, hogy megfosztották őket tulajdonuktól, 
jelentős összegeket kaptak a Rigai Kereskedelmi Szabadkikötőtől, bérletidíj-hátralék jogcímén.  Ezek 
az összegek – amelyeket ezúttal a tényleges érték, és nem a 1940-es érték alapján számítottak ki – az  
első kérelmező esetén kilencvenötször, a második kérelmező esetén negyvenszer nagyobbak voltak a 
kártalanítás  összegénél.  A  bérletidíj-hátralékok  és  a  kártalanítási  összegek  közötti  aránytalanság  
mindenesetre megerősíti, hogy a kártalanítás indokolatlanul alacsony volt. 

A  Kormányzat  nem  tudta  bizonyítani,  hogy  a  hivatkozott  törvényes  cél,  nevezetesen  az  állami  
gazdaságpolitikával  összefüggésében  a  kikötői  infrastruktúra  irányításának  optimalizálása,  ne  lett  
volna elérhető kevésbé drasztikus intézkedésekkel, mint a pusztán jelképes kártalanítási összeg fejében 
történő kisajátítás. Ebben az összefüggésben a Bíróság elutasította a Kormányzat azon érvét, hogy a  
kisajátításra egy különleges történelmi helyzetben került sor. Úgy ítélte, hogy mivel a szóban forgó 
eseményekre  jóval  a  történelmi  felfordulás  időszakának  végét  követően  került  sor,  a  jogalkotótól 
elvárható  volt,  hogy  fenntartsa  a  jogbiztonság  elvét,  és  tartózkodjék  a  magánszemélyek  túlzott 
megterhelésétől.

A  hatóságok  ki  tudták  volna  számítani  a  kártalanítás  összegét  a  földterületek  kérelmezők 
tulajdonjogának  elvesztésekor   irányadó   kataszteri  értéke  alapján,  az  1940-es  kataszteri  érték 
használata helyett. Bár az Első kiegészítő jegyzőkönyv 1. cikke a jelen esetben nem követeli meg a  
kisajátított ingatlanok teljes kataszteri vagy forgalmi érték megtérítését, az Bíróság úgy ítélte, hogy a  
tényleges kataszteri érték és a kártalanítás közötti aránytalanság túl jelentős volt ahhoz, hogy  úgy 
ítélje: Tisztességes egyensúlyt teremtettek a közösség érdekei és a kérelmezők alapvető jogai között.

A Bíróság  arra  a  következtetésre  jutott,  hogy az  állam túllépte  a  számára  biztosított  mérlegelési 
jogkört, mert a kérelmezők által kifogásolt kisajátítás aránytalan és túlzott terhet rótt rájuk, felborítva a 
tulajdon  védelme  és  a  közérdek  követelményei  között  megteremtendő   "tisztességes  egyensúlyt". 
Ezzel összhangban, az Első kiegészítő jegyzőkönyv 1. cikkét megsértették.  

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

Kiadja: A Kúria Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Jogi Iroda
Felelős szerkesztő: Dr. Pomeisl András József 
Szerkesztőbizottság: Dr. Kovács András, Dr. Molnár Gábor, Dr. Osztovits András
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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