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Az Egy Ezm én y 8.  ci k k E 
A m Agán- és csA lá di élEt 
tisztElEtbEn tA rtásá hoz  

vA ló jog 
 

K. U. Finnország elleni ügye1

Az ügy körülményei. A kérelmezőről 1999 márciu-
sában – tizenkét éves korában – egy ismeretlen sze-
mély egy internetes társkereső oldalon hirdetést he-
lyezett el. A hirdetés tartalmazta a panaszos testi 
adottságainak bemutatását, életkorát, egy linket ar-
ra a honlapra, ahol a fényképe elérhető volt, illetve a 
telefonszámát, amely egy számjegyet leszámítva he-
lyes volt. A hirdetés szövege szerint a kérelmező in-
tim kapcsolatot keresett egykorú fiúkkal, valamint 
idősebb férfiakkal, akik „meg tudják neki mutatni 
az utat”. A kérelmező fiú akkor szerzett tudomást 
a honlapról, amikor egy férfi személyes találkozót 
kért tőle e-mailben, hogy aztán „eldöntsék, mit is 
akar” a panaszos. A kérelmező édesapja a rendőrsé-
gen keresztül kérte az internetszolgáltatót, bocsássa 
rendelkezésre azokat az adatokat, amelyek alapján a 
hirdetést elhelyező azonosítható lenne. A rendőrség 
megkeresésére a szolgáltató ezt megtagadta. A váro-
si bíróság szintén elutasította a rendőrségi kérelmet, 
mivel álláspontja szerint annak nem volt kifejezett 
jogszabályi alapja. Mind a fellebbviteli, mind a leg-
felső bíróság elutasította a fellebbezést. A hirdetésre 
válaszoló férfit az e-mail címe alapján azonosították, 
ugyanakkor az internetszolgáltató ellen elévülés mi-
att nem emeltek vádat. A kérelmező szerint megsér-
tették a magánélethez való jogát, és a finn jogrend-
szer nem biztosított hatékony jogorvoslatot a sére-
lemmel szemben.

A döntés.2 A kormány beadványában elsősorban 
azzal érvelt, hogy a magánélethez való jog megsérté-
sét egy másik magánszemély követte el. A kifogásolt 
cselekmény a nemzeti jog alapján bűncselekmény 
volt, indult is eljárás a hirdetést feladó személlyel 
szemben, azonban az akkor hatályos törvények alap-
ján nem lehetett vádat emelni, mivel azok védték a 
véleménynyilvánítás szabadságát, ideértve az anonim 

szólás szabadságát. A törvényi megfogalmazás nem 
adott lehetőséget arra, hogy az ilyen jellegű közlé-
seket kizárják a védett beszéd köréből, ugyanakkor 
lehetséges volt ilyen esetekben is jogorvoslatot ke-
resnie a sérelmet szenvedett félnek. Fontos – a kor-
mány álláspontja szerint –, hogy a cselekmény idején 
hatályos szabályozást annak társadalmi kontextusá-
ban vizsgálják, hiszen az internethasználat abban az 
időben terjedt el széles körben. A jelenlegi jogsza-
bályok már sokkal több jogosítvánnyal ruházzák fel 
a rendőrséget az ilyen esetekben, ma már nem élvez 
ilyen kiterjedt védelmet a névtelen közlés.

Az EJEB mindenekelőtt leszögezte: a kérelmező 
a történések idején kiskorú volt, és a hirdetés szexu-
ális tartalommal bírt. Ennek ellenére a hirdető sze-
mélyazonosságát az akkori törvények szerint nem 
lehetett megszerezni az internetszolgáltatótól. Nem 
vitatható, hogy az Egyezmény 8. cikke alkalmaz-
ható az ügyben, és a 8. cikk bizonyos körben pozi-
tív kötelezettséget ró az államra. Ez a kötelezettség 
magában foglalhatja a magánszemélyek által elkö-
vetett jogsértések ellen védelmet biztosító garanciá-
lis szabályok elfogadását is. A megfelelő szabályozás 
megválasztása alapvetően a tagállamok mérlegelé-
si szabadságának körébe esik. A nemzeti hatóságok 
diszkréciója azonban ebben a körben sem korlátlan, 
a bíróságnak tekintettel kell lennie a változó társa-
dalmi környezetre és a tagállamok körében kialaku-
ló közös gyakorlatra.

Az EJEB hangsúlyozta, hogy annak a büntetőjo-
gi szabálynak, amelynek alapján nem lehet minden 
esetben eljárást indítani az elkövető ellen, korláto-
zott a visszatartó ereje. Ilyenkor felmerülhet, hogy 
az állam pozitív kötelezettsége kiterjed annak biz-
tosítására is, hogy hatékony nyomozást folytassanak 
le akkor is, amikor nem állami szereplők felelőssé-
géről van szó. Kiemelt figyelmet érdemelnek azok az 
esetek, ahol a gyermek testi és lelki integritása ke-
rül veszélybe. Az a lehetőség, hogy a szolgáltatótól 
kérjen az áldozat elégtételt, ilyenkor nem tekinthe-
tő hatékony jogorvoslatnak. Az EJEB tisztában van 
a modern társadalmak rendészeti kihívásaival, ezért 
leszögezte: a pozitív kötelezettségek nem róhatnak 

Az EmbEri jogok EurópAi 
bíróságánAk ítélEtEibÔl*

* s. és Marper Egyesült Királyság elleni ügyének kivonatát Bárd Petra, minden más eset összefoglalóját Polgári  Eszter 
készítette.
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az államra aránytalan terhet vagy lehetetlen felada-
tokat. A testület ugyanakkor visszautasította a kor-
mánynak azt a védekezését, hogy a kilencvenes évek 
végén még nem lehetett válaszolni az ilyen jellegű 
kihívásokra. A kérelmezőnek valós és hatékony jog-
védelmet kellett volna biztosítani, és az állam ezt el-
mulasztotta. A jogalkotónak garantálnia kell a meg-
felelő egyensúlyt a magánélethez való jog és a véle-
ménynyilvánítás szabadságának védelme között. Ezt 
a hiányosságot a finn jogalkotó csak később pótolta, 
az a kérelmező esetében még nem volt alkalmazha-
tó. Mindezek alapján az EJEB egyhangúlag megál-
lapította az Egyezmény 8. cikkének megsértését.

Schlumpf Svájc elleni ügye3

Az ügy körülményei. A kérelmező, Nadine schlumpf 
1937-ben született, Max schlumpf néven anyaköny-
vezték. Gyermekkora óta szexuális identitásproblé-
mákkal küzdött, ennek ellenére megnősült és a há-
zasságból gyermekek születtek. Negyvenéves ko-
rában már biztos volt abban, hogy transzszexuális, 
ám ezt felesége haláláig titokban tartotta. 2002-től 
kezdve nőként élt, 2003-tól hormonterápián és más 
orvosi kezeléseken vett részt. A 2004 októberében 
készült orvosi vélemény a panaszost transzszexuális-
ként diagnosztizálta és megállapította, hogy készen 
áll a nemátalakító műtétre. Egy hónappal később 
benyújtotta a kérelmet az egészségbiztosítójához és 
kérte a költségek átvállalását. A kérelemhez csatolta 
a szakértői jelentést. A biztosító megtagadta a műtét 
költségeinek fedezését, mivel a szövetségi biztosítási 
bíróság esetjoga szerint a biztosítási politikákba kö-
telezően belefoglalt záradék szerint a nemátalakító 
műtéteket csak akkor téríti meg a biztosító, ha „való-
di transzszexualizmusról” van szó, amit két év meg-
figyelési idő után lehet megállapítani.

A műtétet 2004. november 30-én elvégezték, de 
a biztosító nem vállalta a költségeket. A kérelmezőt 
2005. február 14-én nőként nyilvántartásba vették, 
és két hónappal később benyújtotta fellebbezését 
a kantoni biztosítási bírósághoz. A fellebbezésben 
megkísérelte bemutatni azt, hogy az orvostudomány 
már képes a valódi eseteket azonosítani várakozá-
si idő nélkül is. 2005 júliusában a bíróság hatályon 
kívül helyezte a biztosító döntését és további vizs-
gálatra visszautalta az ügyet. A biztosító a szövetsé-
gi bírósághoz fellebbezett, mivel álláspontja szerint 
a kantoni bíróság figyelmen kívül hagyta a szövet-
ségi bíróság irányelveit. A kérelmező nyilvános tár-
gyalást kért, de a szövetségi bíróság elutasította a ké-
relmet. strasbourgi beadványában kérte a tisztessé-
ges eljáráshoz való jogot garantáló 6. cikk, valamint 

a magánélethez való jogot biztosító 8. cikk megsér-
tésének megállapítását.

A döntés.4 Az Egyezmény 8. cikkével kapcsolat-
ban a kérelmező elismerte, hogy a magánélet tiszte-
letben tartásához való jog nem garantálja feltétlenül, 
hogy a tagállamok fedezzék a nemátalakító műté-
tek költségeit. Ugyanakkor arra kötelezi az államot, 
hogy mérlegelje a transzszexuálisok érdekeit, ami-
kor a betegbiztosításra vonatkozó szabályait kiala-
kítja. Ennek során pedig a szakértői véleményeket 
kiemelten kell figyelembe vennie. A kétéves várako-
zási idő a diagnózisra vonatkozik, így nem alapoz-
za meg az Egyezmény 8. cikkének korlátozását. ál-
láspontja szerint az eljárás elhúzása nem valószínű, 
hogy csökkenti a felmerülő költségeket, sőt a folya-
matos orvosi kezelés miatt az ilyen betegek sokkal 
többe kerülnek a biztosítónak. Ráadásul a várako-
zási idő szükségtelen lelki terhet is jelenthet, külö-
nösen az ő korában. A szakértői vélemények sem tá-
masztják alá, hogy a műtét elvégzése előtt szükséges 
lenne ennyit várni. A szövetségi bíróságnak figye-
lembe kellett volna vennie a döntés meghozatalakor 
az eset speciális körülményeit. A kormány vitatta a 
kérelmező álláspontját: egyrészt az ország gazdasági 
jólétének biztosítása érdekében szükségesnek ítélte a 
betegbiztosítási kiadások korlátozását, másrészt visz-
szautasította, hogy a szakértői vélemények és a nem-
zetközi gyakorlat nem támasztja alá a kötelező vá-
rakozási idő előírását. A kérelmező is megvárhatta 
volna, amíg a biztosító felülvizsgálja döntését.

Az EJEB mindenekelőtt hangsúlyozta: bár az 
Egyezmény 8. cikkében garantált magánélethez va-
ló jognak nincs kimerítő definíciója, mindenképpen 
magában foglalja a szexuális identitás szabad meg-
választásához való jogot és az önrendelkezési jogot 
is. Az Egyezmény nem csupán negatív kötelezett-
séget ró e téren az államra, hanem egyes esetekben 
pozitív intézkedések megtételére is kötelezi a nem-
zeti hatóságokat.

A bíróság elismerte, hogy a biztosítótársaságok 
jogosan mérlegelhetik az egyén érdekével szemben a 
szükségtelen operációk elkerülése mögött meghúzó-
dó közérdeket. Azonban azzal, hogy a szövetségi bí-
róság mereven ragaszkodott a kétéves szabályhoz, a 
nemzeti hatóságok elmulasztották figyelembe venni 
a szakértői véleményeket, amelyek alátámasztották 
volna a kérelmező sajátos helyzetét. Az EJEB nem 
kívánt állást foglalni a várakozási idő hosszának el-
fogadhatóságát illetően, de megjegyezte, hogy a két-
éves szabály rögzítése óta húsz év telt el. Az ez idő 
alatt bekövetkezett társadalmi változásokat – össz-
hangban az EJEB esetjogával – nem lehet figyel-
men kívül hagyni. A panaszos érdeke jelen esetben 
azt kívánta volna, hogy mentesítsék a kötelező vá-



F U N DA M E N T U M  /  2 0 0 9 .  1 .  s z á M D ö N T é s  U Tá N  /  121

rakozási idő alól. Mivel az ügy a magánélet legben-
sőbb szféráját érinti, a nemzeti hatóságoknak külö-
nös gonddal kellett volna eljárniuk az egyéni és a 
közösségi érdekek közötti egyensúly megteremtése 
során. Mindezek alapján az EJEB megállapította az 
Egyezmény 8. cikkének megsértését.

A tisztességes eljáráshoz való joggal kapcsolatban 
a testület kifogásolta, hogy a nemzeti bíróságok nem 
fogadták el a panaszos állapotára vonatkozó szakér-
tői véleményeket, amivel egy orvosi kérdésben vál-
lalták át a döntéshozó szerepét. Emellett a 6. cikk 
(1) bekezdésének sérelmét jelentette az, hogy – bár 
a panaszos kérte – mégsem tartottak nyilvános tár-
gyalást.

Tătar Románia elleni ügye5

Az ügy körülményei. A kérelmezők – apa és fia – éve-
kig Nagybányán (Baia Mare) éltek, az Aurul ál-
tal üzemeltetett aranybánya szomszédságában. 
A cég 1988-ban kapott engedélyt a település mel-
letti arany kitermelésére. A bányászat során a válla-
lat nátrium-cianidot alkalmazott. Az ENsz jelen-
tése szerint 2000. január 30-án átszakadt egy gát, 
és körülbelül 100.000 köbméternyi, cianidot tartal-
mazó salakvíz került a környezetbe. Az Aurul a bal-
esetet követően sem függesztette fel tevékenységét. 
Az incidenst követően az első kérelmező több köz-
igazgatási eljárást is kezdeményezett a nátrium-ci-
anidos kitermelés leállítása érdekében. Beadványai-
ban arra hivatkozott, hogy az eljárás súlyos veszélyt 
jelent a környéken élők életére és testi egészségére. 
A Környezetvédelmi Minisztérium 2003 novembe-
rében arról értesítette a kérelmezőt, hogy az Aurul 
tevékenysége nem jelent közegészségügyi veszélyt, 
és ugyanezt a kitermelési módszert más államokban 
is alkalmazzák.

A közigazgatási eljárások mellett a kérelmező 
2000-ben büntetőeljárást is kezdeményezett: érve-
lése szerint a bányászat veszélybe sodorja a telepü-
lés lakóinak egészségét, veszélyt jelent a környezet-
re és súlyosbította fiának – a másik kérelmezőnek – 
az asztmáját.

2001. november 20-án kelt végzésükkel a román 
bíróságok megszüntették a 2000. januári baleset 
miatt folytatott eljárásokat, mivel a beadványokban 
megjelölt cselekmények nem valósítottak meg bűn-
cselekményt. Az ügy strasbourgi elbírálásáig nem 
született egyéb bírói ítélet. A kérelmezők elsősorban 
az Egyezmény 2. cikke alapján nyújtották be pana-
szukat, sérelmezve, hogy a nagybányai Aurul cég 
által alkalmazott eljárás veszélyt jelent az életükre. 
Emellett kifogásolták a román hatóságok passzivitá-

sát az ügyben. Az elfogadhatóságról hozott döntésé-
ben azonban az EJEB úgy döntött, hogy az Egyez-
mény 8. cikke alatt vizsgálja az ügyet.

A döntés.6 A kérelmezők álláspontja szerint a ro-
mán hatóságok elmulasztották megfelelően tájékoz-
tatni az érintetteket és nem biztosítottak megfele-
lő jogorvoslatot a panaszok kivizsgálására. Emel-
lett a tározók védelme sem volt alkalmas arra, hogy 
megelőzze a környezeti katasztrófát, és az okozott 
kár lényegesen meghaladja a gyár működtetéséből 
származó gazdasági előnyt. A kormány mindenek-
előtt azzal érvelt, hogy a szennyezésért egy magán-
társaság és nem az állam tehető felelőssé. A vitatott 
technológiát kilencven országban alkalmazzák vi-
lágszerte, és az illetékes környezetvédelmi hatóság 
Romániában megvizsgálta és jóváhagyta a választott 
bányászati eljárást. A kérelmezők nem fellebbeztek, 
sőt a meghallgatásokra sem mentek el. A kérelmező 
betegségét 1996-ban diagnosztizálták, jóval a bánya 
megnyitása előtt, és mivel nem jelentettek a térség-
ben hasonló eseteket, nem lehet egyértelmű okozati 
kapcsolatot felállítani a feltételezett szennyezés és a 
kérelmező állapotának romlása között.

Az EJEB megállapította, hogy az Egyezmény 
8. cikke alkalmazható azokban a környezetvédel-
mi esetekben, amikor felmerül az állam közvet-
len felelőssége vagy a jogalkotó elmulasztja a ma-
gánvállalkozások tevékenységét megfelelően szabá-
lyozni. Az állam pozitív kötelezettsége a veszélyes 
üzemek esetében kiterjed az engedélyezésre, a mű-
ködtetésre, a biztonságra és az ellenőrzésre vonat-
kozó normák kialakítására. A testület – a kormány 
érvelésével szemben – nem vonta kétségbe a fiata-
labb kérelmező egészségi állapotára vonatkozó ada-
tokat, ahogyan a nemzetközi szervezetek megállapí-
tásait sem az egészségügyi határértéket meghaladó 
nátrium-cianid szennyezettségről. Bár a kérelme-
zők nem tudták bizonyítani az okozati kapcsolatot 
az asztma és a szennyezés között, az EJEB hangsú-
lyozta, hogy a valós és súlyos veszély, amit a szeny-
nyezés jelentett a kérelmező egészségére, az államra 
rója annak kötelezettségét, hogy a veszélyt felmérje 
és megtegye a szükséges intézkedéseket. Az állam 
pozitív kötelezettségét illetően a bíróság fontosnak 
tartotta, hogy a közvéleményt megfelelően tájékoz-
tatni kell az esetleges következményekről, és ez ma-
gában foglalja többek között a környezetvédelmi ha-
tástanulmányok nyilvánosságra hozatalát is, amit a 
román hatóságok elmulasztottak. Az elővigyázatos-
sági elv (precautionary principle) értelmében a balese-
tet követően az államnak haladéktalanul hatékony és 
arányos intézkedéseket kellett volna tennie. Ennek 
ellenére az Aurul folytathatta működését. A térség 
lakói azonban bizonytalanságban éltek, a nyomozá-
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sok eredményeiről és az elkészült vizsgálatokról nem 
tájékoztatták őket. Az államnak biztosítania kell az 
érintettek részvételét a környezetvédelmi kérdéseket 
illető döntéshozatali eljárásban, és azzal, hogy a ro-
mán hatóságok már az eredeti, 1993-as hatástanul-
mányokat sem hozták nyilvánosságra, a román ál-
lam nem tett eleget e kötelezettségének. Továbbá 
a hatóságok a 2000-es balesetet követően sem tá-
jékoztatták megfelelően a környéken élőket. Mind-
ezek alapján az EJEB megállapította az Egyezmény 
8. cikkének megsértését.

S. és Marper ügye az Egyesült Királyság ellen7

Az ügy körülményei. Az első kérelmezőt, s.-t 2001 
januárjában vádolták meg rablás kísérletével. s. eb-
ben az időpontban tizenegy éves volt. Az s. elle-
ni vádat 2001 júniusában ejtették. A másik kérel-
mező, Michael Marper negyven körüli férfi, akit 
2001-ben letartóztattak és partnere zaklatásával vá-
dolták meg. Az eljárást megszüntették, mert Mar-
per és partnere kibékültek, és az ügyészség nem kí-
vánta folytatni az eljárást és átvenni a vád képvise-
letét. Mind s., mint Michael Marper ujjlenyomatait 
és DNs-mintáját levették. Mindketten kérvényez-
ték ujjlenyomatuk és DNs-mintájuk törlését, azon-
ban ezt a rendőrség mindkét esetben visszautasítot-
ta. A kérelmezők bírósághoz fordultak a rendőrség 
határozata ellen. Mindkét esetben valamennyi al-
sóbb, majd fellebbviteli bíróság visszautasította a ké-
relmet, míg legfelső fokon a Lordok Háza elutasító 
döntése jogerőssé nem vált.

A mintavétel és tárolás jogi alapját eredetileg a 
rendőrségről és büntetőeljárásbeli bizonyításról szóló 
1984. évi törvény 64. szakasza jelentette. A jogsza-
bály elfogadásakor hatályos változat szerint a rendőr-
ség nem tárolhatta jogszerűen azon személyek min-
táit, akik büntetőügyében felmentő ítélet született, 
akik ellen ejtették a vádat vagy más módon meg-
szakadt a büntetőeljárás. Azt azonban nem tisztázta 
a törvény eredetei változata, hogy mindezen eljárá-
si mozzanatokat követően pontosan mennyivel kell 
megsemmisíteni a mintákat és profilokat, hiszen a 
jogszabály szövege szerint ezek „az eljárás befejez-
tét követő legközelebbi alkalmas időpontban” voltak 
törlendők. A 2001-es büntető igazságszolgáltatási és 
rendőrségi törvény 82. szakasza alapvetően változ-
tatta meg a rendőrségről és büntetőeljárásbeli bizo-
nyításról szóló törvény 64. cikkét, amely a jelenleg 
hatályos szövegezés szerint kifejezetten megengedi 
az ujjlenyomatok és minták tárolását az adatgyűjtés 
és feldolgozás eredeti céljának megvalósulását köve-
tően is. A megőrzött minták a későbbiekben bűn-

megelőzési, -felderítési, nyomozási és ügyészségi 
célra használhatók fel.8 Mindkét kérelmező adata-
it e módosított szakasz szerint őrizték meg. Mind-
két kérelmező az Egyezmény 8. és 14. cikke szerinti 
jogsérelem megállapítását kezdeményezte, mivel ujj-
lenyomataikat, DNs-mintáikat és DNs-profiljukat 
az ellenük indult büntetőeljárás megszakítását köve-
tően sem törölték a bűnügyi nyilvántartásból.

A döntés.9 Az EJEB Nagykamarája 2008 decem-
berében egyhangúlag hozta meg az ítéletét az ügy-
ben.10 Miután röviden ismertette az ügy sorsát a 
nemzeti eljárásban, az EJEB felsorolta a vonatko-
zó nemzeti és nemzetközi, illetve uniós jogszabá-
lyokat. A bíróság mindezek után az Egyezmény 8. 
cikke alapján vizsgálta meg az ügyet. Az EJEB ko-
rábbi esetjogára hivatkozva emlékeztetett arra, hogy 
a „magánélet” tág fogalom, amelyet nehéz meghatá-
rozni. önmagában az adattárolás is érinti az egyén-
nek a 8. cikk értelmében vett jogát a magánélet tisz-
teletben tartásához, függetlenül attól, hogy az ada-
tok a későbbiekben felhasználásra kerülnek-e vagy 
sem.11 A bíróság megállapította, hogy a DNs- és 
az ujjlenyomat-tárolás különböző mértékben érin-
ti a magánéletet, tekintettel arra, hogy az előbbi-
ből szenzitív információk is kiszűrhetők, például az 
egyén etnikai hovatartozására vagy egészségi állapo-
tára nézve. Ez a különbség azonban nem releváns a 
bíróság által alkalmazott teszt első pontjának tekin-
tetében, hiszen a jelen ügyben vitatott valamennyi 
típusú adattárolás a magánélet tiszteletben tartásá-
hoz való jogot korlátozza.

A következő kérdés, hogy a jogkorlátozás vajon 
indokolt volt-e, azaz megfelelt-e a törvénynek, az 
Egyezményben elismert legitim cél érdekében tör-
tént-e, valamint hogy szükséges volt-e egy demok-
ratikus társadalomban.

Az EJEB véleménye szerint a rendőrségről és a 
büntetőeljárásbeli bizonyításról szóló törvény 64. 
cikke egyértelmű jogalapja a jogkorlátozásnak, 
ugyanakkor kevésbé egyértelmű, hogy milyen felté-
telek mellett engedhető meg a tárolás és a felhaszná-
lás. A DNs-minták és az ujjlenyomatok felhaszná-
lásának célja, mint például a nyomozás vagy a bűn-
megelőzés, túlságosan tág célok a bíróság szerint, és 
ezért túlontúl kiterjesztő értelmezésre adnak lehető-
séget. A testület azonban nem állt meg ezen a pon-
ton, hanem előrevetítette, hogy a jogkorlátozás tör-
vény általi meghatározottsága szoros kapcsolatban 
áll a kérdéssel, hogy vajon a beavatkozás szükséges 
volt-e egy demokratikus társadalomban.

A szükségesség vizsgálata előtt az EJEB még át-
tekintette a teszt második pontját, elfogadva a kor-
mány érvelését, mely szerint a magánélet tisztelet-
ben tartásához való jog korlátozásának legitim cél-
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ja a bűnelkövetők azonosítása, azaz végső soron a 
bűnmegelőzés. Az Egyesült Királyság szabályozá-
sa a teszt harmadik pontján azonban nem jutott to-
vább. A bíróság úgy ítélte meg, hogy a jogkorlátozás 
nem volt szükséges egy demokratikus társadalom-
ban. A testület e ponton emlékeztetett a saját eset-
jogán keresztül kimunkált tesztre: ahhoz, hogy egy 
jogkorlátozás szükségesnek legyen tekinthető egy 
demokratikus társadalomban, sürgető társadalmi ér-
dekre kell válaszul szolgálnia, arányosnak kell lennie 
az elérendő célhoz képest, és a jogkorlátozás indoko-
lására felhozott okoknak relevánsnak és elégséges-
nek kell lenniük. A tagállamokat megilleti bizo-
nyos mérlegelési szabadság, amelynek mértéke függ 
a kérdéses egyezményes jogtól, a korlátozás mérté-
kétől, az elérendő céltól, és attól, hogy a jog meny-
nyire lényeges az egyén számára. A mérlegelési sáv 
szűkebb azokban az esetekben, ahol a vizsgált jog az 
egyén intim szférájának vagy kulcsfontosságú jogai-
nak gyakorlása szempontjából lényeges, illetve ahol 
az egyén léte vagy identitása forog kockán.

Automatikus adatfeldolgozás esetén különösen 
fontos a személyes adatok védelme, a túlzott adat-
felhasználás megakadályozása, valamint a célhoz 
kötöttség tiszteletben tartása. Fokozottabb védel-
mi rendszert kell kiépíteni, amennyiben az adato-
kat rendőrségi célra használják. Bizonyos különle-
ges adatok, így például a genetikai információk vo-
natkozásában pedig kivételesen szigorú garanciákkal 
bástyázandó körül az adatkezelés. A nemzeti jognak 
biztosítania kell továbbá a visszaélésekkel szembe-
ni védelmet.

Egy legitim államérdek, mint amilyen a bűnözés 
és a terrorizmus elleni küzdelem, az adatalany ér-
dekeinél nagyobb súllyal eshet latba. A bíróság szá-
mára csak az a kérdés, hogy a soha el nem ítélt, de 
életük egy adott pontján meggyanúsított személyek 
ujjlenyomatainak és DNs-ének megőrzése igazolha-
tó-e az Egyezmény 8. cikk (2) bekezdése alapján.

Az Egyesült Királyság azzal magyarázta egyedül-
álló helyzetét az európai kontinensen, hogy ők a ge-
netikai információ bűnüldözési célú felhasználásá-
nak úttörői, és a többi állam egyszerűen még nem 
alkotott hasonlóképpen hatékony bűnügyi bioban-
kot. Az EJEB azonban másképp értékelte az Egye-
sült Királyság úttörő tevékenységét. A bíróság sze-
rint az Egyesült Királyság egyedülálló helyzeté-
ből egyrészt az következik, hogy mivel az Európa 
Tanács legtöbb tagállama között erős a konszen-
zus a bioinformációval kapcsolatos fokozott véde-
lem szükségességét illetően, az Egyesült Királyság 
csekély mérlegelési lehetőséggel rendelkezik az ettől 
való eltérésre. Másrészt az EJEB kijelentette, hogy 
bármely, magát úttörőnek tekintő állam fokozott fe-

lelősséggel tartozik azért, hogy megfelelően mérle-
gelje az egymással versengő érdekeket ezen az érzé-
keny területen.

A bíróság elfogadhatatlannak tartotta, hogy az 
adatmegőrzés indokolásának megtámadására nincs 
független felülvizsgálati lehetőség, és hogy az ada-
tokat minden esetben megőrzik, tekintet nélkül a 
bűncselekmény súlyára.

Az EJEB felhívta a figyelmet a stigmatizáció ve-
szélyére, hiszen azokat, akinek adatait az adatbázis-
ban megőrzik, nagy valószínűséggel nem tekintik 
majd ártatlannak. Ezt a feltételezést támasztja alá 
az a tény, hogy adataikat időbeli korlátozás nélkül 
őrzik, csakúgy, mint az elítéltekkel kapcsolatos in-
formációkat. A bíróság elutasította a kormány azon 
érvét, mely szerint az adat megőrzése nem függ a 
bűnösségtől, különös tekintettel arra, hogy az ön-
kéntesek – akik nem bűnösök, csakúgy, mint azok 
sem, akik ellen ejtették a vádat vagy akiknek ár-
tatlansága bíróság előtt bebizonyosodott – kérhetik 
mintájuk és ujjlenyomatuk megsemmisítését, míg a 
korábbi gyanúsítottak nem.

A bíróság emlékeztetett arra, hogy az 1989-es, a 
gyermek jogairól szóló ENsz egyezmény 40. sza-
kasz (1) bekezdés (viii) pontja különös hangsúlyt 
fektet a gyermekek magánéletének fokozott védel-
mére a büntetőeljárásban, és megállapította, hogy az 
el nem ítélt személyek adatainak megőrzése külö-
nösen kártékony lehet kiskorú terheltek, így a jelen 
ügyben s. esetében.

A fentiek alapján az EJEB arra a következtetésre 
jutott, hogy az Egyesült Királyság túllépte a megen-
gedhető mérlegelési zónát, és hogy a gyanúsított, de 
el nem ítélt személyek ujjlenyomatainak, DNs-min-
táinak és profiljainak különbségtétel nélküli, álta-
lános megőrzése, ahogy az s. és Michael Marper 
ügyében is történt, nem mérlegeli kellőképpen a ver-
sengő magán- és közérdeket, és annyira aránytala-
nul korlátozza a kérelmezők magánéletének tiszte-
letben tartásához való jogát, hogy az már nem te-
kinthető szükséges mértékűnek egy demokratikus 
társadalomban. Az EJEB arra a következtetésre ju-
tott, hogy az államnak a szenzitív személyes adatok 
széles köréhez való hozzáférése és az adatokkal való 
visszaélések elleni védelmi rendszerének a hiánya az 
Egyezmény 8. cikkének sérelmét jelenti.

A kérelmezők érvelése szerint az Egyezmény 14. 
cikke is sérült a 8. cikk vonatkozásában, hiszen az 
ártatlannak tekintendő személyek között indokolat-
lan különbséget tett. A kormány ezzel szemben azt 
állította, hogy a hasonló helyzetben lévőket hason-
lóan kezelték. A bíróság nem tartotta szükségesnek 
a 14. cikk sérelmének vizsgálatát, mivel már megál-
lapította a 8. cikk sérelmét.
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vA llásszA bA dság 
 

Leela Földerkreis e. V. és mások  
Németország elleni ügye12

Az ügy körülményei. A kérelmező három, a német 
jog szerint bejegyzett egyesület: a Leela Földerkreis 
e. V., a Wies Rajneesh zentrum für spirituelle The-
rapie und Meditation e. V. és az Osho Uta Lotus 
Commune e. V. Valamennyien az Osho mozgalom-
hoz tartozó vallási és meditációs csoportok, ame-
lyek Németországban a hatvanas–hetvenes években 
jelentek meg. Alapító okirataik szerint a spirituális 
fejlődés célja a felvilágosodás. Ennek egyik előfel-
tétele a szocializációs kötöttségektől való mentes-
ség, amely különböző hagyományos és új meditá-
ciós technikákkal és terápiák sorozatával érhető el. 
A csoportok hamar viták középpontjába kerültek: 
többen úgy vélték, hogy károsan befolyásolják a fi-
atalok lelki fejlődését és társadalmi beilleszkedését, 
ami miatt például kimaradnak az iskolából, radiká-
lisan megváltozik a személyiségük, elveszítik kez-
deményezőképességüket és a kritikai gondolkodás-
ra való képességüket. A német kormány 1979-ben 
kampányt indított, hogy felhívja a figyelmet e cso-
portok veszélyességére. A kormány nyilatkozataiban 
többször „szektának”, „ifjúsági szektának”, „ifjúsági 
vallásnak” és „pszichoszektának” nevezte a csopor-
tokat, és olyan figyelmeztetéseket tett közzé, ame-
lyekben „destruktívnak”, „pszeudo vallásinak” ne-
vezte őket, és hangsúlyozta, hogy „manipulálják a 
tagjaikat”.

1984-ben a panaszos egyesületek eljárást kezde-
ményeztek annak érdekében, hogy a kormány tar-
tózkodjon a negatív kijelentésektől. A rendesbírósá-
gok elutasították a kérelmet, ezt követően fordultak 
panasszal a szövetségi Alkotmánybírósághoz. Bár az 
Alkotmánybíróság 2002 júniusában hozott ítéleté-
ben megtiltotta a „destruktív” és a „pszeudo vallá-
si” kifejezések használatát, illetve annak hangozta-
tását, hogy a tagokat a csoportok manipulálják, de 
úgy döntött, hogy a többi kifejezés nem kifogásol-
ható, és a kormány használhatja felvilágosító kam-
pányai során. Az EJEB-hez benyújtott panaszukban 
a kérelmezők sérelmezték az eljárás elhúzódását, a 
vallásszabadságot garantáló 9. cikk, valamint a szó-
lásszabadságot védő 10. és a diszkriminációtilalmat 
kimondó 14. cikk megsértését.

A döntés.13 Az EJEB a tisztességes eljáráshoz va-
ló jogot biztosító 6. cikk megsértésével kapcsolatban 
megjegyezte, hogy a kérdéses eljárások több mint ti-
zennyolc évig tartottak, ebből tizenegy évet kellett 

várni az Alkotmánybíróság döntésére. A német új-
raegyesítés miatti késedelmet figyelembe véve sem 
igazolható az eljárás ilyen mértékű elhúzódása, ezért 
megállapította az Egyezmény megsértését.

A kérelmezők emellett állították, hogy a kor-
mány információs kampánya sértette az Egyez-
mény 9. cikkében biztosított jogukat arra, hogy val-
lásukat kifejezésre juttassák, mivel a kampány so-
rán használt kifejezésekkel a kormány nem felelt 
meg a vallási kérdésekben megkövetelt semleges-
ség követelményének. A panaszos szervezetek sze-
rint a kormány és az elfogadott egyházak által hasz-
nált kifejezéseknek negatív konnotációjuk volt, és 
ezek használatával gyakorlatilag megakadályozták, 
hogy az egyesületek beavatkozástól mentesen gya-
korolják vallásszabadságukat. A kormányzati kam-
pánynak továbbá nem volt semmilyen jogi alap-
ja sem, hiszen a felhívott alaptörvényi rendelkezé-
sek nem tartalmaznak ilyen mértékű beavatkozásra 
felhatalmazást, és a korlátozásnak nem volt legitim 
célja sem. A kormány szerint a nyilatkozatok nem 
korlátozták a kérelmezők Egyezményben biztosított 
jogát, és még ha így is volt, az mindenképpen iga-
zolható a 9. cikk (2) bekezdése alapján. Beavatkozó 
harmadik félként a varsói Helsinki Bizottság felhív-
ta az EJEB figyelmét arra, hogy a „szekta” kifejezés 
igen elterjedt Lengyelországban és más európai ál-
lamokban is. Mivel a fogalom jelentése nem tisztá-
zott, de kifejezetten negatív jelentéstartalmat hor-
doz, becsületsértőnek kell tekinteni akkor, ha egy 
közhivatalnok szájából hangzik el. Az ilyen jellegű 
megbélyegzés közvetett beavatkozásnak tekintendő, 
és szükségessége nem igazolható egy demokratikus 
társadalomban.

Az EJEB hangsúlyozta, hogy a vallásszabadság – 
bár elsősorban az egyén jogát garantálja – magában 
foglalja a vallás kinyilvánítását közösségben, egyhá-
zak, illetve vallási közösségek formájában. Ennek 
számos módja elfogadható és védett, ugyanakkor a 
9. cikk nem védelmez minden olyan cselekményt, 
amelyet vallás vagy meggyőződés inspirál. A testü-
let a képviselt nézetek és a kérelmezők tevékeny-
ségének vizsgálata után arra következtetésre jutott, 
hogy az Egyezmény 9. cikke alkalmazható ebben az 
esetben. Mivel a kormány által használt kifejezések 
negatív következményekkel jártak, a beavatkozás 
ténye nem vitatható. A bíróság elfogadta a szövet-
ségi Alkotmánybíróság álláspontját, amely szerint 
a korlátozás lehetőségét maga a német alaptörvény 
teremti meg. A korlátozás legitim célját az EJEB 
a közrend és a közbiztonság fenntartásában és má-
sok jogainak védelmében találta meg. A korlátozás 
szükségességét illetően a strasbourgi testület vissza-
utalt a Leyla Şahin-ügyben megfogalmazott alap-
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elvre, amely szerint az EJEB feladata az egymással 
szemben álló érdekek mérlegelése: egyrészt a pana-
szos szervezetek vallásszabadsága, másrészt a nem-
zeti hatóságok azon kötelezettsége, hogy a közér-
deklődésre számot tartó kérdésben információt ad-
jon. A német alkotmány alapján a kormány gyűjthet 
és terjeszthet információkat saját döntése alapján, 
ennek a jogának a korlátait az Alkotmánybíróság 
esetjoga pontosan meghatározza. Bár a semleges-
ség követelmény, néhány esetben elkerülhetetlen, 
hogy a kormány vallási és filozófiai kérdésekben ál-
lást foglaljon. A kérdéses időszakban a közvélemény 
egyértelműen olyan felvilágosítást várt a hatóságok-
tól, amelynek birtokában a fiatalok megfontoltan 
tudnak döntést hozni. Az Egyezmény 1. cikkével 
összhangban van egy ilyen megelőző kormányza-
ti lépés, az abban foglalt kötelezettségek nemcsak 
az állami szereplők tevékenységével és mulasztásá-
val kapcsolatban terhelik a tagállamokat, hanem az 
államhoz nem kötődő magánszemélyekkel és szer-
vezetekkel kapcsolatban is.

A vitatott kormányzati lépések nem érnek fel a 
szervezetek betiltásával, és az Alkotmánybíróság is 
csak a kifejezések egy részét tiltotta meg. Az EJEB 
mindezek alapján nem ítélte úgy, hogy a kérdéses 
megnyilatkozások – legalábbis akkor, amikor azo-
kat tették – nem haladták meg azt, ami a köz érde-
kében egy demokratikus társadalomban elfogadha-
tó. Figyelembe véve a nemzeti hatóságok mérlegelé-
si szabadságát e körben, a bíróság arányosnak találta 
a korlátozást. A kérelem fennmaradó részét a testü-
let nem vizsgálta érdemben.

Dogru Franciaország elleni ügye14

Az ügy körülményei. A kérelmező tizenegy éves ko-
rától, 1999 januárjától kezdve fejkendőt viselt az is-
kolában. Hét alkalommal fejkendőben jelent meg 
a testnevelési órán, és többszöri felszólítás ellenére 
sem vette le. A tanár véleménye szerint a fejkendő 
viselése összeegyeztethetetlen a tornaórán végzett 
tevékenységgel, és az incidensről értesítette az iskola 
igazgatóját is. 1999. február 11-én tartott ülésén az 
iskolai fegyelmi bizottság úgy határozott, hogy ki-
zárják a kérelmezőt az iskolából, mivel nem teljesí-
tette a „szorgalmi kötelezettségét” azzal, hogy nem 
vett aktívan részt a testnevelési órákon. A panaszos 
fellebbezését a fellebbviteli hatóságként eljáró caeni 
oktatási igazgató a következő indokolással elutasí-
totta: 1. valóban nem járt el szorgalmas diákként; 2. 
megsértette azt az iskolai szabályzatot, amely szerint 
a diákoknak az egészségügyi és biztonsági előírá-
soknak megfelelő ruházatot kell viselniük; 3. a vo-

natkozó iskolai szabályzatok betartatása során mi-
nimális diszkréciót élveznek a tanárok; 4. a  Conseil 
d’Etat 1995-ös döntése kimondta, hogy a fejkendő 
mint vallási hovatartozást kifejező ruhadarab viselé-
se a testnevelési órával nem összeegyeztethető.

Ezt követően a kérelmező levelező képzésben 
folytatta tanulmányait. Minden nemzeti bírósági 
fórum és a Conseil d’Etat is elutasította a szülők fel-
lebbezését.

A strasbourgi bírósághoz benyújtott kérelmében 
a panaszos az Egyezmény 9. cikkének és az első ki-
egészítő jegyzőkönyv 2. cikkének megsértését állí-
totta.

A döntés.15 Az EJEB – korábbi esetjogával össz-
hangban – elismerte, hogy a fejkendő viselése te-
kinthető „egy vallás vagy vallási meggyőződés által 
motivált vagy inspirált” cselekedetnek. A felek egyi-
ke sem vitatta, hogy a kizárás beavatkozást jelent a 
kérelmező vallásszabadságába. A bíróság először azt 
tekintette át, vajon volt-e a korlátozásnak törvényi 
alapja. Az eset tényállása megelőzte a jelenleg ha-
tályos törvény elfogadását, és a francia hatóságok 
különböző forrásokban megtalálható kötelezettsé-
gek együttes megszegése alapján állapították meg a 
szankciót (az iskolából való kizárást). Mivel a kü-
lönböző iskolák által követett gyakorlat eltérő volt, 
kérdéses, hogy a szabályozás megfelelt-e az előrelát-
hatóság követelményének. Annak ellenére, hogy az 
előírások alapján esetről esetre kellett a szankcióról 
dönteni, és így előfordulhattak olyan esetek, ame-
lyekben a jogszabályok nem adtak egyértelmű eliga-
zítást, a nemzeti bíróságok gyakorlata állandónak és 
kiszámíthatónak tekinthető. Ezért a korlátozás jogi 
alapja nem vitatható. Az EJEB sommásan elfogadta 
a beavatkozás legitim céljaként mások jogainak és a 
közrendnek a védelmét.

A korlátozás szükségességével kapcsolatban a bí-
róság megismételte fenti tételét, mely szerint a 9. 
cikk nem biztosít védelmet minden vallási cselek-
ménynek, nem teszi lehetővé, hogy minden esetben 
a vallási meggyőződésünknek megfelelően cseleked-
jünk. Egy demokratikus társadalomban, ahol kü-
lönböző vallások léteznek egymás mellett, szüksé-
ges lehet egyes vallási cselekmények korlátozása más 
vallások védelme érdekében. Az államnak ebben a 
semleges és pártatlan szervező szerepe jut. Ebbe a 
szerepbe nem fér bele, hogy a vallások legitimitá-
sát megítélje. A vallási szimbólumok oktatási intéz-
ményekben való viselésével kapcsolatos európai sza-
bályozások a társadalmi hagyományoknak megfe-
lelően eltérők. Mások jogainak védelme, a közrend 
vagy közbiztonság fenntartása érdekében az iszlám 
fejkendő viselése korlátozható, ezt támasztja alá az 
EJEB korábbi esetjoga is.
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A jelen ügyben a kérelmező átlépte a vallás ki-
nyilvánításához való jogát akkor, amikor testneve-
lésórán nem vette le a fejkendőjét. Emellett a kor-
látozás az állami iskolák szekularizmusát szolgálta 
a Conseil d’Etat gyakorlatával összhangban. A nem-
zeti hatóságoknak a mérlegelési szabadságuk gya-
korlása során különös gonddal kell eljárniuk annak 
érdekében, hogy a vallási szimbólumok viselése az 
iskolákban ne váljon a kirekesztés és a nyomásgya-
korlás eszközéül, hiszen ezt kívánja meg a pluraliz-
mus alapelve és mások jogainak védelme. Az EJEB 
álláspontja szerint a francia rendszer ezeknek a kö-
vetelményeknek megfelel.

Az EJEB tehát elfogadta, hogy a nemzeti ható-
ságok helyesen jártak el, amikor nem engedték a fej-
kendő viselését a testnevelésórán. A fegyelmi eljárás 
során a hatóságok helyesen mérlegelték az egymással 
szemben álló érdekeket. A szankció mibenlétét ille-
tően az EJEB hangsúlyozta, hogy e téren nem vehe-
ti át a nemzeti döntéshozó szerepét, de a kiszabott 
szankciót nem ítélte aránytalannak, különösen mivel 
a kérelmező levelező tanulóként tovább folytathat-
ta tanulmányait. Az ügy összes körülményét figye-
lembe véve tehát az EJEB nem állapította meg az 
Egyezmény 9. cikkének megsértését. A bíróság sze-
rint nem merült fel külön vizsgálandó kérdés az első 
kiegészítő jegyzőkönyv 2. cikke alatt, ezért a panasz 
azon részével nem foglalkozott érdemben.

Az Egy Ezm én y 10.  ci k k E 
A v élEm én y n y i lván ítás 

szA bA dságA 
 

TV Vest AS és Rogaland Pensjonistparti  
Norvégia elleni ügye16

Az ügy körülményei. A kérelmezők a TV Vest As, 
egy nyugat-norvég televízió-társaság, valamint a 
norvég nyugdíjaspárt regionális szervezete. Az ügy 
alapját a TV Vest ellen 2003-ban kiszabott bír-
ság képezte, amelyet azért szabtak ki, mert enge-
dély nélkül sugározták a párt politikai hirdetéseit 
a 2003-as helyi és regionális választásokat megelő-
zően. A TV Vest 2003. augusztus 12-én értesítet-
te az országos médiahatóságot arról a szándékáról, 
hogy nyolc napon keresztül naponta hétszer három 
tizenöt másodperces politikai hirdetést fog sugároz-
ni, amelyben a nyugdíjaspárt támogatására hívja fel 
a szavazókat. A médiahatóság két héttel később fi-
gyelmeztette a tévétársaságot, hogy ezzel megsérti a 
politikai hirdetések sugárzására vonatkozó általános 
tilalmat. A TV Vest azzal védekezett, hogy ez vé-
leménynyilvánítási szabadságának részét képezi, és 

a nyugdíjaspárt enélkül nem jutna megfelelő és  fair 
médiafigyelemhez. 2003. szeptember 10-én a mé-
diahatóság megbírságolta a TV Vestet. A sikertelen 
bírói felülvizsgálatot követően a legfelső bíróság is 
úgy döntött, hogy a politikai hirdetések sugárzásá-
nak engedélyezése a nagyobb és gazdagabb pártokat 
részesítené előnyben, és úgy találta, hogy a kérdéses 
párt más csatornákon keresztül is eljuttathatta üze-
netét a közvéleményhez.

Az EJEB-nél tett panaszában a kérelmezők úgy 
érveltek, hogy a politikai televíziós hirdetésekre vo-
natkozó abszolút tilalom és a pártok politikai műsor-
szórására vonatkozó szabályozás hiánya azt eredmé-
nyezte, hogy a nyugdíjaspárt képtelen volt a válasz-
tóival közvetlenül a televízión keresztül kapcsolatba 
lépni. Mivel más médiumban engedélyezett volt a 
politikai hirdetés, nincs a televízióra vonatkozó ti-
lalmat megalapozó indok. Mindezek alapján kérték, 
hogy az EJEB állapítsa meg az Egyezmény 10. cik-
kének megsértését.

A döntés.17 A bíróság mindenekelőtt leszögezte, 
hogy a vitatott hirdetések – függetlenül attól, hogy 
fizettek-e értük vagy egy újságírói beszámoló részét 
képezték-e – tartalmilag politikai beszédnek minő-
sülnek, ezért nem alkalmazható a kereskedelmi jel-
legű közléseknél megengedett széles körű tagálla-
mi mérlegelési szabadság. Az EJEB figyelembe vet-
te a kérdésre vonatkozó európai konszenzus hiányát 
– amely a szélesebb nemzeti diszkréció mellett szól 
–, és a norvég kormánynak a beavatkozó kormá-
nyok által is támogatott azon érvelését, amely sze-
rint a teljes tilalomnak nincs életképes alternatívája. 
A strasbourgi testület megjegyezte: a nyugdíjaspárt 
nem esik abba a kategóriába, amelyre a legfelső bí-
róság a döntésében hivatkozott, hiszen a nagy poli-
tikai pártokkal ellentétben alig kapott médiafigyel-
met. A korlátozásra felhozott érveket, mint a dono-
roktól való függés csökkentését, a pluralizmus és a 
demokratikus folyamatok integritásának fenntartá-
sát, valamint a legnagyobb hatalommal rendelkező 
médium által kínált nemkívánt előnyök kiküszöbö-
lését, relevánsnak ítélte. Ugyanakkor nem fogadta el, 
hogy ezek a célok megfelelők a korlátozás igazolá-
sára. A nyugdíjaspártot nem korlátozni, hanem ép-
pen védeni akarta a jogalkotó a tilalom bevezetésé-
vel. Mivel más módon nem tudott a választókhoz 
szólni, a pártnak a fizetett politikai hirdetés volt az 
egyetlen eszköze. A vitatott hirdetések semmi olyat 
nem tartalmaztak, ami alkalmas lett volna a poli-
tikai vita színvonalának csökkentésére. Az a tény, 
hogy az audiovizuális médiának közvetlenebb és je-
lentősebb a befolyása, mint bármely egyéb médium-
nak – bár fontos az arányosság megítélésekor –, ön-
magában nem igazolja az abszolút tilalmat és a ki-
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szabott büntetést. Ezért az EJEB elutasította, hogy 
ne volna valamilyen alternatív megoldás a politikai 
hirdetések szabályozására. Mindezek alapján a nor-
vég szabályozás sértette az Egyezmény 10. cikkében 
garantált véleménynyilvánítási szabadságot.

Csánics Sándor Magyarország elleni ügye18

Az ügy körülményei. A kérelmező az értékszállítá-
si és Őrzésvédelmi Dolgozók szakszervezetének el-
nöke és egyben a G. biztonsági cég alkalmazottja. 
szakszervezeti vezetőként állandó vitái voltak az őt 
alkalmazó céggel. 1998-ban a cég felmondott a ké-
relmezőnek, ám ezt az illetékes bíróság 2000-ben 
jogellenesnek ítélte. A kérelmező állítása szerint 
G. cég vezetése azóta nem engedte, még hivatalos 
szakszervezeti ügyben sem, hogy a társaság terüle-
tére belépjen. 1999 márciusában a panaszos magán-
indítványt nyújtott be a G. társaság ügyvezetőjével, 
s. K.-val szemben becsületsértés miatt, mivel utóbbi 
egy vállalati megbeszélésen azt mondta, hogy a ké-
relmező „a szárnyai alá vette a cégnél dolgozó bű-
nözőket”. 2003 szeptemberében a másodfokú bíró-
ság elmarasztalta s. K.-t, és 150.000 forint pénz-
bírság megfizetésére kötelezte. 2002 júniusában a 
szakszervezett aktívvá vált D. cégnél. Az év máso-
dik felében a szakszervezet értesült arról, hogy D. 
társaságot eladják, és az egyik lehetséges vevő a G. 
cég lehet. Az előbbi cég munkavállalói tiltakoztak 
az adásvétel ellen, és arra kérték a szakszervezetet, 
hogy szervezzen demonstrációt. A szakszervezet ezt 
követően tüntetést hívott össze a Parlament épületé-
hez. A panaszos mint a szakszervezet vezetője több 
interjút adott az ügyben.

2002. december 14-én a színes Mai Lap inter-
jút készített a kérelmezővel és összefoglalót közölt 
a tervezett demonstrációról. Az interjúban a G. cé-
get az alkotmányos és munkajogok lábbal tiprásával, 
embertelen vezetéssel vádolta, és felemlegette a ve-
zető korábban tett kijelentéseit is. 2003. január 17-én 
s. K. a jó hírnév megsértése miatt eljárást kezdemé-
nyezett a budaörsi városi bíróságon. A bíróság úgy 
találta, hogy s. K. nem azonosítható egyértelműen 
az interjúban, ezért a keresetet elutasította. A fel-
lebbviteli bíróság kiegészítette az elsőfokú ítéletet 
azzal, hogy a felperes a cikkből azonosítható, ezért 
felperesi legitimációja nem vitatható el. A megismé-
telt eljárásban a városi bíróság elmarasztalta a kérel-
mezőt és arra kötelezte, tegyen közzé bocsánatké-
rést és fizesse meg az eljárási illetéket is. A kérelme-
ző mondatait tényállításnak és nem értékítéletnek 
minősítette. Bár igaz, hogy számos eljárás indult G. 
cég ellen a munkajogi szabályok megsértése miatt, 

ez nem teremt alapot becsületsértő beszédre. Az el-
járásban a panaszosnak nem volt lehetősége tanúkat 
meghallgatni, akik esetleg igazolhatták volna állítá-
sait. A bíróság úgy vélte, hogy a bizonyítás sem te-
heti jogszerűvé a kijelentéseit, mivel azok túlzottak 
és sértők voltak. Fellebbezését a másodfokú bíróság 
elutasította, bár abban eltért az elsőfokú bíróságtól, 
hogy a kérdéses állításokat valós tényeken alapuló 
értékítéletnek tekintette, amelyek azonban jogsze-
rűtlen formában hangzottak el. A kérelmező felül-
vizsgálati kérelmét a Legfelsőbb Bíróság egyesbírói 
eljárásban elutasította. strasbourgi beadványában a 
kérelmező azt sérelmezte, hogy a demonstrációval 
kapcsolatosan szakszervezeti vezetőként tett nyilat-
kozatai miatti bírság sértette az Egyezmény 10. cik-
kében garantált véleménynyilvánítási szabadságát.

A döntés.19 A kormány mindenekelőtt vitatta, 
hogy a kérelmet a hathónapos határidőn belül nyúj-
totta be, mivel véleménye szerint a legfelsőbb bíró-
sági felülvizsgálat nem tekinthető ebben az esetben 
hatékony jogorvoslatnak – a felülvizsgálati kérelem 
nem felelt meg a törvényi feltételeknek –, ezért a ha-
táridőt a másodfokú ítélet meghozatalától kell szá-
mítani. Az EJEB ezt az előzetes kifogást elutasítot-
ta: a Legfelsőbb Bíróság indokolással ellátott érde-
mi döntéssel utasította el a felülvizsgálati kérelmet, 
ezért az nem tekinthető minden alapot nélkülöző 
beadványnak.

A beavatkozás tényét a felek nem vitatták, a kor-
mány álláspontja szerint azonban a korlátozás össz-
hangban volt az Egyezmény 10. cikkének (2) bekez-
désével. Ugyancsak nem volt vita abban a kérdésben 
a felek között, hogy a korlátozásnak volt törvényi 
alapja, és az EJEB elfogadta, hogy az intézkedés le-
gitim célja mások jogainak védelme volt. A korláto-
zás szükségességét illetően a kormány hangsúlyoz-
ta, hogy a vitatott közlések tényállítások voltak, és a 
tagállamok bizonyos mérlegelési szabadságot élvez-
nek a szólásszabadság korlátainak meghatározása-
kor. érvelése szerint a kritikát a kifogásolt állítások 
nélkül is meg lehetett volna fogalmazni. A kérelme-
ző ezzel szemben azzal érvelt, hogy az elhangzott 
mondatok értékítéletnek tekintendők, amelyek valós 
tényeken alapulnak, és s. K. személye nem azono-
sítható az interjúból. Továbbá a vitatott állításokat a 
munkavállalók jogainak védelme érdekében tette, és 
ha gyakorlattá válik a nemzeti bíróságok előtt ez az 
eljárás, az lényegesen korlátozza majd a szakszerve-
zetek mozgásterét.

Az EJEB fontosnak tartotta annak vizsgálatát, 
hogy a kérdéses kifejezések tényállításnak vagy ér-
tékítéletnek minősülnek-e. A bíróság szerint itt két, 
egymáshoz szorosan kapcsolódó állítást kell vizs-
gálni: egyrészt azt, hogy a cég megsértette a mun-
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kavállalók alkotmányos és egyéb jogait és ember-
telen vezetési módszereket alkalmazott, másrészt 
azt, hogy a cég vezetője bűnözőnek nevezte a ké-
relmezőt és munkatársait. Utóbbi tekintetében az 
EJEB elfogadta a nemzeti bíróságok következteté-
sét és azt tényállításnak minősítette. Az előbbi ki-
fejezést azonban értékítéletnek minősítette, hiszen 
a G. cégről általában mondott véleményt a kérelme-
ző. Megdöbbenését fejezte ki az EJEB azzal kapcso-
latban, hogy a magyar bíróságok ezeket a kijelenté-
seket túlzottan sértőnek tekintették, és nem is adtak 
a kérelmezőnek lehetőséget a valóság bizonyítására. 
A társaság ellen folyó pereket is figyelembe véve az 
EJEB inkább azt találta valószínűnek, hogy a kér-
déses mondatok valósak, és azokat a kérelmező jó-
hiszeműen tette, a nyilvános vita szabályait követve. 
Mivel a vita közérdeklődésre tartott számot, szűk 
körben van csak lehetőség az ilyen beszéd korláto-
zására. A nemzeti bíróságoknak lehetőséget kellett 
volna adniuk arra, hogy a kérelmező tanúvallomá-
sokkal támassza alá állításait. A társaság ellen folya-
matban lévő eljárások fényében volt ténybeli alap-
ja az elhangzottaknak, és a munkavállalók alapvető 
érdekeit érintő vitákban magas a 10. cikk biztosítot-
ta védelmi szint. Az EJEB álláspontja szerint a ké-
relmező nem lépte át a tolerálható kritika határait, 
ezért a magyar hatóságok megsértették vélemény-
nyilvánítási szabadságát annak ellenére, hogy az al-
kalmazott szankció enyhe volt.

Women on Waves és mások Portugália elleni ügye20

Az ügy körülményei. A kérelmező három, a repro-
duktív jogokkal kapcsolatos vitát hirdető civilszer-
vezet: az amszterdami székhelyű Women on Waves, 
valamint a portugál Clube safo és a Não de Prives. 
A két portugál NGO 2004-ben meghívta a Women 
on Wavest, hogy kampányoljon az abortusz dekri-
minalizációja mellett. A holland szervezet hajót bé-
relt és Figuiera da Foz kikötője felé tartott. Úgy 
tervezték, hogy a hajó fedélzetén megbeszéléseket, 
előadásokat és gyakorlati foglalkozásokat tartanak 
2004. augusztus 30. és szeptember 12. között. Au-
gusztus 27-én, amikor a hajó megközelítette a por-
tugál vizeket, a külügyminiszter rendeletben tiltot-
ta meg a belépést a portugál hajózási és egészség-
ügyi törvények alapján. A behajózást egy portugál 
hadihajó megakadályozta. A kérelmezők szeptem-
ber 1-jén a coimbrai közigazgatási bírósághoz for-
dultak annak érdekében, hogy alapjogaikra tekintet-
tel engedélyezze az azonnali behajózást. öt nappal 
később a bíróság elutasította a keresetet. A Legfel-
ső Közigazgatási Bíróság elfogadhatatlannak ítélte a 

fellebbezést. Az EJEB-hez benyújtott panaszukban 
a kérelmezők sérelmezték, hogy a portugál hatósá-
gok megsértették véleménynyilvánítási, egyesülési és 
gyülekezési szabadságukat, valamint a személyi sza-
badsághoz és biztonsághoz, a tisztességes eljáráshoz, 
valamint a mozgásszabadsághoz való jogukat.

A döntés.21 Az EJEB mindenekelőtt úgy döntött, 
hogy az ügy körülményeire tekintettel a vélemény-
nyilvánítást garantáló 10. cikk alapján vizsgálja a ké-
relmet. Bár a kormány vitatta, hogy a portugál ha-
tóságok beavatkoztak volna a kérelmezők Egyez-
ményben biztosított jogai gyakorlásába, úgy érvelt, 
ha mégis vizsgálni kell a jogkorlátozás egyezmény-
konformitását, úgy az intézkedés a közbiztonság és 
az egészség védelme érdekében szükséges volt. A bí-
róság megismételte, hogy a demokratikus társada-
lom alapját képezi a pluralizmus, a tolerancia és a 
nyitottság olyan vélemények irányába is, amelyek 
esetleg bántók vagy sokkolók egyesek számára. Az 
információközlés formájának indokolatlan korláto-
zásoktól mentes szabad megválasztása részét képe-
zi a véleménynyilvánítás szabadságának. Jelen eset-
ben a kérelmezők nem tudták az információt az ál-
taluk választott formában kommunikálni, mivel a 
portugál hatóságok nem engedték őket be a kikötő-
be. Mivel a Women on Waves más európai államok-
ban is hajókon szervezett hasonló rendezvényeket, 
ez a korlátozás lényegesen korlátozta véleménynyil-
vánítási szabadságukat. Az EJEB fontosnak ítélte, 
hogy a kérelmezők nem sértettek magán- vagy köz-
tulajdont, és nem támasztotta alá semmilyen bizo-
nyíték, hogy meg akarták volna sérteni a portugál 
abortusztörvényt. A békés tüntetésen kifejezett vé-
leményt addig nem lehet korlátozni, amíg az érin-
tett nem követ el valamilyen jogellenes cselekményt. 
A portugál hatóságok a felhozott legitim célok vé-
delme érdekében kevésbé jogkorlátozó intézkedése-
ket is alkalmazhattak volna, és a véleménynyilvá-
nítási szabadság korlátozása érdekében hadihajóval 
fellépni meglehetősen eltúlzott. Mindezek alapján 
az EJEB aránytalannak találta a 10. cikk korláto-
zását. A kérelem fennmaradó részét a testület nem 
vizsgálta érdemben.

j EgyzEtEk

 1. 2872/02. számú kérelem.
 2. A bíróság 2008. december 2-án kelt ítélete.
 3. 29002/06. számú kérelem.
 4. A bíróság 2009. január 9-én kelt ítélete.
 5. 67021/01. számú kérelem.
 6. A bíróság 2009. január 27-én kelt ítélete.
 7. 30562/04 és 30566/04. számú kérelem.
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 8. Az eredeti 64. szakasz szerinti mintavétel alapján tá-
rolt, majd a korábbi törvényi szabályozás ellenére az 
eredeti cél megvalósításán túl megőrzött minták sor-
sát nem szabályozza jogszabály. Az Attorney General’s 
Reference (No 3 of 1999) [2001] 2 AC 91 ügyben a 
Lordok Háza megvizsgálta, hogy a rendőrségről és a 
büntetőeljárásbeli bizonyításról szóló törvény eredeti 
64. cikke szerint őrzött, majd meg nem semmisített 
minták automatikusan kizárandók-e bizonyítékként. 
A Lordok Háza szerint amennyiben nyomozati céllal 
használták fel a jogellenesen megőrzött mintákat, azok 
nem zárhatók ki automatikusan a bizonyítékok köré-
ből, a felhasználhatóság megengedhetőségének kérdé-
sében a bíróságnak eseti alapon kell döntenie.

 9. A bíróság 2008. december 4-én kelt ítélete.

10. A Nagykamara két tárgyalást tartott, 2008. február 
27-én és 2008. november 12-én.

11. Leander ügye Svédország ellen, 1987. március 26., ügy-
szám: 9248/81; Amman ügye Svájc ellen, 2000. február 
16., ügyszám: 27798/95.

12. 58911/00. számú kérelem.
13. A bíróság 2008. november 8-án kelt ítélete.
14. 27058/05. számú kérelem.
15. A bíróság 2008. december 4-én kelt ítélete.
16. 21132/05. számú kérelem.
17. A bíróság 2008. december 11-én kelt ítélete.
18. 12188/06. számú kérelem.
19. A bíróság 2009. január 20-án kelt ítélete.
20. 31276/05. számú kérelem.
21. A bíróság 2009. február 3-án kelt ítélete.


