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Európai uniós jogi közlemények

Közzétett előzetes döntéshozatal iránti kérelmek

Büntető ügyszak

1.  A  Tribunale  di  Treviso  (Olaszország)  által  2011.  április  20-án  benyújtott  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-187/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: olasz 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés 
A  jóhiszemű  együttműködés  és  az  irányelvek  hatékony  érvényesülésének  elve  fényében  a  
2008/115/EK irányelv 15. és 16. cikkébe ütközik-e azon lehetőség, amely szerint egy harmadik ország 
valamely  tagállamban  jogellenesen  tartózkodó  állampolgára  egy  évtől  négy  évig  terjedő 
szabadságvesztéssel  büntethető  abban  az  esetben,  ha  nem  tartja  be  a  rendőrkapitányság  első 
határozatában foglaltakat, és öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető, ha nem tartja be a további  
határozatokban  foglaltakat  (a  határozatokkal  egyidejűleg  tettenérés  esetén  a  rendőrség  köteles  a  
letartóztatás  foganatosítására) az együttműködés kiutasítási  eljárás  során tanúsított  hiánya  miatt  és 
különösen a hatóság által hozott kiutasítási határozat be nem tartása következtében? 

Gazdasági ügyszak

1.  A  Bundesgerichtshof  (Németország)  által  2011.  február  28-án  benyújtott  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-92/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: német 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1.  Úgy  kell-e  értelmezni  a  fogyasztókkal  kötött  szerződésekben  alkalmazott  tisztességtelen 
feltételekről szóló, 1993. április 5-i 93/13/EGK tanácsi irányelv 1. cikkének (2) bekezdését, hogy nem 
tartoznak az irányelvben előírt rendelkezések hatálya alá az olyan fogyasztókkal kötött gázszállítási  
szerződésekben foglalt,  árváltoztatásra  vonatkozó szerződési  feltételek,  akiket  az  általános  ellátási 
kötelezettségen  kívül,  az  általános  szerződési  szabadság  keretében  látnak  el  gázzal  (különleges 
fogyasztók), ha e szerződési feltételekben a tarifális fogyasztókra az általános csatlakozási és ellátási 
kötelezettség  keretében  érvényes  törvényi  rendelkezéseket  változatlan  formában  emelték  át  a 
különleges fogyasztókkal fennálló szerződési viszonyokba? 
2.  Úgy kell-e  értelmezni  — amennyiben  alkalmazandó  — a  fogyasztókkal  kötött  szerződésekben 
alkalmazott  tisztességtelen  feltételekről  szóló,  1993.  április  5-i  93/13/EGK  tanácsi  irányelv  3. 
cikkének (3) bekezdéséhez kapcsolódó melléklet 1. pontjának j) alpontjával és 2. pontja b) alpontjának 
második  mondatával  összefüggésben értelmezett  3.  és  5.  cikkét,  valamint  a  földgáz belső  piacára 
vonatkozó közös szabályokról és a 98/30/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2003. június 
26-i  2003/55/EK európai  parlamenti  és  tanácsi  irányelv  A.  mellékletének b)  és/vagy c)  pontjával  
összefüggésben  értelmezett  3.  cikkének  (3)  bekezdését,  hogy  a  különleges  fogyasztókkal  kötött 
földgázszállítási szerződésekben foglalt, árváltoztatásra vonatkozó szerződési feltételek megfelelnek a 
világos és érthető megfogalmazással és/vagy a szükséges mértékű átláthatósággal szemben támasztott 
követelményeknek,  ha  azok  nem  rögzítik  ugyan  az  árváltoztatás  indokát,  feltételeit  és  mértékét,  
biztosított  azonban,  hogy  a  gázellátó  vállalkozás  a  fogyasztóit  mindenféle  áremelésről  megfelelő 
időben előre tájékoztatja, és a fogyasztók felmondhatják a szerződést, ha a velük közölt megváltozott 
feltételeket nem kívánják elfogadni? 
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2.  A  Landgericht  Frankfurt  am  Main  (Németország)  által  2011.  március  28-án 
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-151/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: német 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. Megilleti-e a légi utast a [261/2004/EK európai parlamenti és tanácsi] rendelet 7. cikke szerinti  
kártérítés, ha a repülés a menetrend szerinti indulást követően megszakad, és a légi jármű a célállomás 
szerinti  repülőtér  elérése  előtt  visszatér  az  indulás  helye  szerinti  repülőtérre,  majd  a  kártérítés 
szempontjából releváns késéssel indul újra? 
2. Már akkor is megszakadásról van-e szó, ha a légi jármű  ajtóinak záródását követően a szállítási 
művelet  nem  folytatódik?  Mikortól  van  szó  nem  késedelmes  indulásról,  hanem  az  indulás 
megszakadásáról? 

3. Az Amtsgericht Geldern (Németország) által 2011. május 24-én benyújtott előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-255/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: német 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. Az utasok jogairól szóló rendelet 7. cikkében szabályozott kártalanításhoz való jog esetében olyan  
kártérítési per kezdeményezéséhez való jogról van-e szó, amely az ME 29. cikkének első mondata  
értelmében a Montreali Egyezmény felelősségre vonatkozó korlátozásainak hatálya alá tartozik abban 
az esetben, ha annak megállapítására a légi járat hosszú késése miatt kerül sor? 
2. Az ME 29. cikkének második mondata értelmében véve nem kártalanító jellegű-e az utasok jogairól 
szóló rendelet 7. cikke szerinti kártalanításhoz való jog annyiban, amennyiben az meghaladja az utas  
hosszú  késésből  eredő  kárát?  Ez  teljesen  kizárja-e  a  kártalanításhoz  való  jogot,  vagy  annak 
keletkezésére késés esetén csupán a kár tényleges összegének mértékéig kerül sor? 

Munkaügyi ügyszak

1.  Az  Arbeitsgericht  München  (Németország)  által  2011.  március  28-án  benyújtott 
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-152/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: német 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. Ellentétes-e az életkoron alapuló hátrányos megkülönböztetésnek az életkoron alapuló hátrányos 
megkülönböztetés  tilalma  általános  jogelvének,  illetve  a  foglalkoztatás  és  a  munkavégzés  során 
alkalmazott  egyenlő  bánásmód  általános  kereteinek  létrehozásáról  szóló,  2000.  november  27-i 
2000/78/EK tanácsi irányelv 1. cikke és 16. cikke szerinti tilalmával az olyan nemzeti szabályozás,  
amely úgy rendelkezik, hogy megengedett lehet az életkoron alapuló eltérő bánásmód, ha a felek egy 
foglalkoztatási szociális biztonsági rendszer keretében kizárták a szociális terv ellátásaiból azokat a  
foglalkoztatottakat, akiknek gazdasági tekintetben biztosított a helyzetük tekintettel arra, hogy — adott 
esetben a munkanélküli járadék megállapítását követően — nyugdíjra jogosultak, vagy a 2000/78/EK 
irányelv  6.  cikke  (1)  bekezdése  második  mondatának a)  pontja  alapján igazolható  az  ilyen  eltérő 
bánásmód? 
2. Ellentétes-e a fogyatékosságon alapuló hátrányos megkülönböztetésnek a 2000/78/EK irányelv 1. 
cikke és 16.  cikke szerinti  tilalmával  az olyan nemzeti  szabályozás,  amely úgy rendelkezik,  hogy  
megengedett  lehet  az  életkoron alapuló  eltérő  bánásmód,  ha  a  felek  egy foglalkoztatási  szociális 
biztonsági  rendszer  keretében  kizárták  a  szociális  terv  ellátásaiból  azokat  a  foglalkoztatottakat,  
akiknek  gazdasági  tekintetben  biztosított  a  helyzetük  tekintettel  arra,  hogy  —  adott  esetben  a 
munkanélküli járadék megállapítását követően — nyugdíjra jogosultak? 
3. Ellentétes-e az életkoron alapuló hátrányos megkülönböztetésnek a 2000/78/EK irányelv 1. cikke és 
16. cikke szerinti tilalmával a foglalkoztatási szociális biztonsági rendszer olyan szabályozása, amely 
úgy  rendelkezik,  hogy  az  54  évnél  idősebb  és  a  munkáltató  működésével  összefüggő  okokból 
elbocsátott munkavállalók esetében a végkielégítés kiszámítására a legkorábban lehetséges nyugdíjba  
vonulás alapján alternatív módon kerül sor, és a rendes számítási módszerhez képest, amely különösen 
a szolgálati  időhöz kapcsolódik, az alacsonyabb összegű  végkielégítés, de legalább a végkielégítés 
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rendes  összegének  fele  fizetendő,  vagy  a  2000/78  irányelv  6.  cikke  (1)  bekezdése  második 
mondatának a) pontja alapján igazolható az ilyen eltérő bánásmód? 
4. Ellentétes-e a fogyatékosságon alapuló hátrányos megkülönböztetésnek a 2000/78/EK irányelv 1. 
cikke  és  16.  cikke  szerinti  tilalmával  a  foglalkoztatási  szociális  biztonsági  rendszer  olyan  
szabályozása,  amely  úgy  rendelkezik,  hogy  az  54  évnél  idősebb  és  a  munkáltató  működésével 
összefüggő okokból elbocsátott munkavállalók esetében a végkielégítés kiszámítására a legkorábban 
lehetséges nyugdíjba vonulás alapján alternatív módon kerül sor, és a rendes számítási módszerhez 
képest, amely különösen a szolgálati időhöz kapcsolódik, az alacsonyabb összegű  végkielégítés, de 
legalább  a  végkielégítés  rendes  összegének  fele  fizetendő,  és  az  alternatív  számítási  módszer  a 
fogyatékosságon alapuló nyugdíjra való jogosultságot veszi alapul? 

2. Az Arbeitsgericht  Ludwigshafen am Rhein (Németország)  által  2011. április  11-én 
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-172/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: német 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. Ellentétes-e az 1612/68/EGK rendelet 7. cikkének (4) bekezdése által pontosított EUMSZ 45. cikkel 
a korra való tekintettel történő részmunkaidős foglalkoztatásra vonatkozó olyan egyéni szerződéses 
rendelkezés,  amely  szerint  —  mint  a  felek  között  létrejött,  a  korra  való  tekintettel  történő 
részmunkaidős foglalkoztatásra vonatkozó szerződés 5. §-ának 1. pontja értelmében — a szerződésben 
kikötött  különbözeti  összeget  a  Franciaországból  származó  határ  menti  ingázók  esetében  is  a 
Mindestnettoentgeltverordnung (a nettó minimálbérről szóló német rendelet) alapján kell kiszámítani? 
2. A Bíróság által az első kérdésre adandó igenlő válasz esetén: 
Az 1612/68/EGK rendelet 7. cikkének (4) bekezdése által  pontosított  EUMSZ 45. cikk előírásaira 
figyelemmel úgy kell-e értelmezni a megfelelő kollektív szerződéses rendelkezéseket — mint a 2000. 
július 24-i központi üzemi megállapodás 8.3. pontját és a 2004. november 23-i kollektív szerződés 7.  
§-át  —,  hogy  a  határ  menti  ingázók  esetében  a  különbözeti  összeg  kiszámítását  nem  a 
Mindestnettoentgeltverordnung táblázata szerint kell elvégezni? 

3. A Juzgado Contencioso-Administrativo n o 1 de Oviedo (Spanyolország) által 2011. április 27-
én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-194/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: spanyol 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés 
Úgy  kell-e  értelmezni  a  munkaidő-szervezés  egyes  szempontjairól  szóló,  2003.  november  4-i 
2003/88/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 7. cikkének — az Európai Unió Alapjogi Chartája  
31. cikkének (2) bekezdésével együttesen értelmezett — (1) bekezdését, hogy azzal ellentétes az olyan  
nemzeti  szabályozás,  (mint  a  bírósági  szervezetről  szóló,  1985.  július  1-jei  6/1985  törvény  502. 
cikkének (4)  bekezdése)  amely előírja,  hogy amennyiben  a  munkavállaló a rendes  szabadságának 
megkezdését követően válik átmenetileg munkaképtelenné és vesz igénybe emiatt betegszabadságot, 
csak abban az esetben szakítható meg a rendes szabadsága, ha munkaképtelensége folytán kórházba 
kerül,  kizárva  e  körből  az  átmeneti  munkaképtelenség  minden  egyéb  esetét,  amelyekben  a 
munkavállaló tehát nem jogosult utóbb igénybe venni rendes szabadságát? 

4.  Az  Arbeidsrechtbank  Antwerpen  (Belgium)  által  2011.  április  28-án  benyújtott 
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-202/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: holland 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
A munkavállalók Európai Unión belüli szabad mozgásával összefüggésben sérti-e az EK 39. cikket a  
flamand közösség 1973.  július  19-i  rendelete (B.  S.  1973.  szeptember  6.),  amennyiben a flamand 
nyelvterületen letelepedett vállalkozásokat a semmisség kilátásba helyezése mellett arra kötelezi, hogy 
valamely  munkavállalóval  nemzetközi  jellegű  munkaviszony  létesítése  esetén  holland  nyelven 
szövegezzék a munkaviszonnyal kapcsolatos összes dokumentumot? 
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Polgári ügyszak

1.  A  Bundesgerichtshof  (Németország)  által  2011.  március  14-én  benyújtott  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-128/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: német 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1.  A  2009/24/EK  irányelv  5.  cikkének  (1)  bekezdése  értelmében  vett  „jogszerűen  megszerző 
személynek”  minősül-e  az,  aki  a  számítógépi  program  példányának  terjesztésére  vonatkozó  jog 
kimerülésére hivatkozhat?
2. Az első kérdésre adott igenlő válasz esetén: A 2009/24/EK irányelv 4. cikke (2) bekezdésének első 
része alapján valamely számítógépi program példányának terjesztésére vonatkozó jog kimerül-e, ha 
annak megszerzője a jogosult engedélyével másolatot készített a program internetről adathordozóra 
való letöltése útján? 
3. A második kérdésre adott igenlő válasz esetén: A „használt” szoftverlicenccel rendelkező személy 
is hivatkozhat-e a 2009/24/EK irányelv 5. cikkének (1) bekezdése és 4. cikke (2) bekezdésének első 
része  alapján  valamely  számítógépi  program  másolatának  „jogszerűen  megszerző  személyként” 
történő  készítése  érdekében a  számítógépi  program azon példányának  terjesztésére  vonatkozó jog 
kimerülésére,  amelyet  a  jogosult  engedélyével  a  programot  elsőként  megszerző  személytől  az 
internetről adathordozóra való letöltés útján készített, amennyiben a programot elsőként megszerző 
személy a program példányát törölte vagy már nem használja? 

2.  A  Bundesgerichtshof  (Németország)  által  2011.  március  18-án  benyújtott  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-133/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: német 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés 
Úgy kell-e értelmezni  a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok 
elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2000. december 22-i 44/2001/EK tanácsi rendelet 5. cikkének 
3. pontját, hogy a jogellenes károkozással kapcsolatos ügyek tekintetében irányadó joghatósági ok az  
olyan negatív megállapítási kereset esetében is alkalmazható, amelyben a potenciális károkozó arra  
hivatkozik, hogy a potenciális károsultat egy meghatározott történeti tényállásból eredően nem illetik 
meg a jogellenes károkozásból  (a jelen ügyben:  a kartelljogi  rendelkezések megsértéséből)  fakadó 
igények? 

3. A Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Egyesült Királyság) által 2011. 
április 8-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-173/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: angol 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. Ha az egyik fél a 96/9/EK irányelv szerint sui generis jog alapján védett adatbázisból adatokat tölt  
fel  saját,  az  A  tagállamban  található  szerverére  és  egy,  a  B  tagállamban  tartózkodó  felhasználó 
kéréseinek eleget téve a szerver elküldi az említett adatokat a felhasználó gépére, hogy az adatokat e  
gép memóriája eltárolja, és azok megjelenjenek annak képernyőjén 
a) az adatküldés az azt megvalósító fél általi „kimásolásnak” vagy „újrahasznosításnak” minősül? 
b) megvalósul-e az adatküldő fél általi esetleges kimásolás és/vagy újrahasznosítás 

i) kizárólag A tagállamban, 
ii) kizárólag B tagállamban, vagy 
iii) mind A, mind B tagállamban? 
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4.  Az  Oberster  Gerichtshof  (Ausztria)  által  2011.  április  22-én  benyújtott  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-190/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: német 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés 
Feltételét  képezi-e a 44/2001/EK rendelet  (Brüsszel  I.  rendelet)  15.  cikke (1) bekezdése c)  pontja  
alkalmazásának,  hogy  a  fogyasztó  és  a  vállalkozó  között  létrejött  szerződés  távértékesítési 
szerződésnek minősüljön? 

5.  A  Cour  constitutionnelle  (Belgium)  által  2011.  április  28-án  benyújtott  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-197/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: francia 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés 
Úgy kell-e értelmezni az Európai Unió működéséről szóló szerződés 21., 45., 49., 56. és 63. cikkét,  
valamint 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 22. és 24. cikkét, hogy azokkal ellentétes a 
Flamand Régió terület- és ingatlanpolitikáról szóló, 2009. március 27-i rendeletének „A saját régióban 
lakni” című 5. könyvében létrehozott szabályozás,  amely bizonyos,  úgynevezett  céltelepüléseken a  
telkek  és  a  rajtuk  emelt  épületek  átruházását  attól  teszi  függővé,  hogy  a  vásárló  vagy  a  bérlő  
bizonyítja-e, hogy e településekkel a rendelet 5.2.1. cikkének 2. §-a szerinti elégséges kapcsolatban 
áll? 

6. A Sąd Okręgowy we Wrocławiu (Lengyelország) által 2011. május 9-én benyújtott előzetes  
döntéshozatal iránti kérelem (C-215/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: lengyel 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. Úgy kell-e értelmezni az európai fizetési meghagyásos eljárás létrehozásáról szóló, 2006. december 
12-i 1896/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 7. cikkét, hogy az 
a) kimerítően szabályozza az európai fizetési meghagyás iránti kérelem által kielégítendő valamennyi  

követelményt 
vagy pedig úgy, hogy az 
b) csak az e kérelemre vonatkozó minimumszabályokat határozza meg, és az e rendelkezésben nem 

szabályozott kérdések vonatkozásában a nemzeti jogot kell alkalmazni? 
2. Ha a kérelem nem elégíti ki a tagállami jog szerinti alaki követelményeket (például nem mellékelték 
a kérelem másolatát az ellenérdekű fél számára, vagy nem tüntették fel a fizetési meghagyásos eljárás  
tárgyának értékét),  akkor az 1) b) kérdésre adandó igenlő válasz esetén a jogosultat az 1896/2006 
rendelet  26.  cikke  szerinti  nemzeti  jog  vagy pedig  az  1896/2006 rendelet  9.  cikke  alapján  kell-e 
felhívni a kérelem kiegészítésére? 
3.  Úgy kell-e értelmezni  az 1896/2006 rendelet  4.  cikkét,  hogy a pénzkövetelés e rendelkezésben  
meghatározott ismérvei, vagyis a meghatározott összeg, valamint a követelésnek az európai fizetési  
meghagyás  iránti  kérelem  benyújtásának  időpontjában  fennálló  esedékessége,  kizárólag  a 
főkövetelésre  vonatkoznak,  vagy  pedig  úgy,  hogy  azok  a  késedelmi  kamat  iránti  követelésre  is  
vonatkoznak? 
4. Úgy kell-e értelmezni az 1896/2006 rendelet 7. cikke (2) bekezdésének c) pontját, hogy az európai  
fizetési meghagyásos eljárásban, ha a származási tagállam joga nem írja elő a kamatok automatikus  
felszámítását, a főkövetelés mellett 
a)  az  összes  kamat,  beleértve  az  úgynevezett  (az  esedékesség  pontosan  meghatározott  napjától  a  

fizetés nem naptári napként meghatározott napjáig, például „2011. március 20-tól a fizetés napjáig”  
számított) nyílt kamatot is; 

b)  csak  az  esedékesség  pontosan  meghatározott  napjától  a  kérelem benyújtásáig  vagy  a  fizetési  
meghagyás kibocsátásáig számított kamat; 
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c) kizárólag az esedékesség pontosan meghatározott napjától a kérelem benyújtásáig számított kamat 
kérhető? 
5. A 4) a) kérdésre adandó igenlő válasz esetén miként kell megszövegezni az 1896/2006 rendelet  
alapján a fizetési meghagyásban a nemzeti bíróság kamatokra vonatkozó határozatát? 
6.  A  4)  b)  kérdésre  adandó  igenlő  válasz  esetén  kinek  kell  meghatároznia  a  kamat  összegét,  a  
jogosultnak vagy hivatalból a nemzeti bíróságnak? 
7. A 4) c) kérdésre adandó igenlő válasz esetén köteles-e a jogosult a felszámított kamat összegét a  
kérelemben feltüntetni? 
8. Ha a jogosult a kérelem benyújtásáig kért kamatot nem számítja ki, akkor a nemzeti bíróságnak azt  
hivatalból kell-e kiszámítania, vagy ehelyett a jogosultat kell-e felhívnia a kérelemnek az 1896/2006 
rendelet 9. cikke szerinti kiegészítésére? 

7. A Landgericht Düsseldorf (Németország) által 2011. május 16-án benyújtott előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-228/11. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: német
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés
Lehetőség van-e — annak a helynek a meghatározása céljából, ahol a káresemény bekövetkezett — az 
elkövetési hely alternatív betudására a 44/2001 rendelet 5. cikkének 3. pontja szerinti kártérítési jogi  
joghatóság keretében több személy jogellenes károkozásban való határokon átnyúló részvétele esetén?

Közigazgatási ügyszak

1. A Rechtbank ’s Gravenhage (Hollandia) (a tárgyalás helyszíne: Zwolle-Lelystad) által 
2011. március 31-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-155/11. PPU. sz. 
ügy) 
Az eljárás nyelve: holland 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1.  Lehetővé  teszi-e  a  2003/86  irányelv  7.  cikkének  (2)  bekezdése,  hogy  a  tagállam a  harmadik  
országok e tagállamban jogszerűen tartózkodó állampolgárainak az ezen irányelv 4. cikke értelmében  
vett családtagjától kizárólag abból az okból tagadja meg a beutazást és tartózkodást, hogy e családtag 
nem tette  le  az  e  tagállam jogszabályaiban  előírt,  külföldön  leteendő  állampolgári  beilleszkedési 
vizsgát? 
2. Jelentőséggel bír-e az első kérdésre adandó válasz szempontjából, hogy a családtag a jelen esetben  
nyolc — köztük hét kiskorú —, e tagállamban jogszerűen tartózkodó gyermek anyja? 
3. Jelentőséggel bír-e az első kérdésre adandó válasz szempontjából, hogy a családtag a tartózkodási  
országban hozzáfér-e az e tagállam nyelvén zajló oktatáshoz? 
4.  Jelentőséggel  bír-e  az  első  kérdésre  adandó  válasz  szempontjából,  hogy  a  családtag  az 
előképzettségére  és  személyes  helyzetére,  különösen egy egészségi  problémára  figyelemmel  olyan 
helyzetben van-e, hogy e vizsgát belátható időn belül sikeresen letegye? 
5. Jelentőséggel bír-e az első kérdésre adandó válasz szempontjából, hogy nem kerül sor a 2003/86 
irányelv  5.  cikkének  (5)  bekezdésében  és  17.  cikkében,  valamint  az  Európai  Unió  Alapjogi 
Chartájának 24. cikkében foglalt rendelkezések vagy az arányosság uniós jogi elve alapján történő 
vizsgálatra? 
6.  Jelentőséggel  bír-e  az  első  kérdésre  adandó  válasz  szempontjából,  hogy  bizonyos  harmadik 
országok  állampolgárai  kizárólag  állampolgárságuk  alapján  mentesülnek  a  külföldön  leteendő 
állampolgári beilleszkedési vizsga sikeres letételének kötelezettsége alól? 

2. A Naczelny Sąd Administracyjny (Lengyelország) által 2011. április 1-jén benyújtott 
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-160/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: lengyel 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
Úgy  kell-e  értelmezni  a  közös  hozzáadottértékadó-rendszerről  szóló,  2006.  november  26-i 
2006/112/EK tanácsi  irányelv  136.  és 315.  cikkével  összefüggésben értelmezett  313.  cikkének (1)  
bekezdése és 314. cikke szerinti rendelkezéseket, hogy azok értelmében a használt cikkek értékesítése  

8



tekintetében  a  használtcikk-kereskedőkre  vonatkozó  „különbözet  szerinti  (különös)  szabályozás” 
akkor is alkalmazható, ha a használtcikk-kereskedők olyan általuk vásárolt személygépjárműveket és 
más gépjárműveket értékesítenek tovább, amelyekre a forgalmi adóról szóló törvény rendelkezéseinek 
végrehajtásáról  szóló,  2008.  november  28-i  pénzügyminiszteri  rendelet  (Dz.  U.  212.  szám,  1336. 
alszám, módosításokkal) 13. §-a (1) bekezdésének 5. pontja szerinti lengyel nemzeti rendelkezések 
alapján  olyan  adóalanyok  alkalmazták  a  személygépjárművek  és  más  gépjárművek  értékesítésére 
vonatkozó adómentességet,  akiket  e  gépjárművek beszerzése során a  forgalmi  adóról  szóló,  2004. 
március  11-i törvény (Dz. U. 54.  szám,  535.  alszám,  módosításokkal) 86.  cikkének (3) bekezdése  
alapján  csak  részleges  HÉA-levonási  jog  illetett  meg,  amennyiben  e  személygépjárművek  és 
gépjárművek esetében a forgalmi  adóról  szóló törvény 43.  cikkének (2)  bekezdése és  a 2006/112 
irányelv 311. cikke (1) bekezdésének 1. pontja értelmében vett használt cikkekről volt szó? 

3. A Najvyšší súd Slovenskej republiky (Szlovák Köztársaság) által 2011. április 4-én 
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-165/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: szlovák 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. Kizárólag a közösségi vámjogi  szabályok alkalmazandóak-e az ugyanazon vámraktárban történő 
említett  termékértékesítésre  olyan  esetben,  ahol  egy  európai  uniós  tagállam  területén  található  
közvámraktárba  e  tagállam  importőre  2005-ben  és  2006-ban  olyan,  nem  európai  uniós  tagállam 
(Ukrajna)  területéről  származó  termékeket  importált,  amelyeket  később  a  nevezett  vámraktárban 
felfüggesztő  eljárás  keretében  történő  aktív  feldolgozási  eljárás  során  átalakítottak,  és  ahol  a 
végterméket  az  azt  feldolgozó jogalany,  ahelyett,  hogy a  2913/92 rendelet  114.  cikke  értelmében  
azonnal  exportálta  volna,  ugyanabban  a  vámraktárban  átruházta  egy  másik,  ugyanazon  uniós 
tagállamban honos társaság részére,  amely a terméket  a fent  említett  vámraktárból nem bocsátotta  
szabad forgalomba, hanem később újra vámraktározási eljárás alá vonta, vagy pedig a szóban forgó 
értékesítéssel  a jogi  helyzet  megváltozott  oly módon,  hogy a nevezett  ügylet  az 1977.  május  17-i  
77/388/EGK hatodik  tanácsi  irányelv   hatálya  alá  került,  más  szóval  hogy a  hozzáadottértékadó-
rendszer  hatodik  irányelv  értelmében  vett  céljára  figyelemmel  lehetséges-e  egy tagállam területén 
található közvámraktárat a Közösség, pontosabban e tagállam területe részének tekinteni a hatodik 
irányelv 3. cikke értelmében? 
2. A joggal való visszaéléssel kapcsolatos ítélkezési gyakorlat (a C-255/02. sz. Halifax-ügyben 2006.  
február  21-én  hozott  ítélet)  fényében,  amelyet  az  Európai  Unió  Bírósága  a  hatodik  irányelv  
tekintetében  alakított  ki,  értékelhető-e  úgy  a  fent  leírt  helyzet,  hogy  a  Szlovák  Köztársaságban 
található  közvámraktárban  történő  termékértékesítés  által  a  felperes  már  visszterhes  belföldi 
termékértékesítést valósított meg? 
3. Az első  kérdésre adandó igenlő  válasz esetén, amennyiben tehát a szóban forgó ügylet a hatodik 
irányelv hatálya alá tartozik, ezen ügylet adóztatandó tényállást képez-e, 
a) amely a hatodik irányelv 10. cikke (1) és (2) bekezdésének értelmében az adó felszámíthatóságához 
kapcsolódik, mivel a termékértékesítésre a Szlovák Köztársaság területén található közvámraktárban 
került sor, vagy 
b) mivel a termékek harmadik országból történő behozatalát követően (a hatodik irányelv 10. cikkének 
(3)  bekezdése),  vagy a  nevezett  vámraktárban történő  tárolásuk során  a  tárolt  termékek  valamely 
másik tagállambeli személy részére történő értékesítése következtében a vámeljárás befejeződött? 
4. Teljesülnek-e a hatodik irányelv preambulumában megfogalmazott célok, és különösen a GATT 
(WTO) céljai, ha egy harmadik államból a vámraktárba behozott, majd ott átalakított és valamely, az  
Európai Közösségek tagállamának területén található vámraktárban értékesített termékek értékesítése 
a nevezett tagállamban nem tartozik a hozzáadottértékadó-szabályozás hatálya alá? 

4.  A  Bundesfinanzhof  (Németország)  által  2011.  április  6-án  benyújtott  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-168/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: német 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés 
Ellentétes-e  az  EK 56.  cikkel  az  olyan  tagállami  szabályozás,  amelynek  értelmében  —  a  kettős 
adóztatás  elkerülésére  irányuló  kétoldalú  egyezményekkel  összhangban  —  azon  teljes  körű 
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adókötelezettség  alá  tartozó  adóalanyok  esetében,  akiknek  külföldi  jövedelmére  a  jövedelem 
származási helye szerinti államban a belföldi jövedelemadónak megfelelő adót vetnek ki, a külföldi  
adót  oly  módon  számítják  be  az  említett  államból  származó  jövedelmet  terhelő  belföldi  
jövedelemadóba,  hogy az adóköteles jövedelem — a külföldi jövedelmet is ideértve — adóztatása 
során  megállapított  belföldi  jövedelemadót  e  külföldi  jövedelemnek  a  jövedelmek  összegéhez 
viszonyított  arányában  osztják  fel,  figyelmen  kívül  hagyva  ezáltal  a  különleges  és  rendkívüli  
kiadásokat  mint  a  magánélethez,  valamint  a  személyes  és  családi  körülményekhez  kapcsolódó 
költségeket? 

5. Az Oberlandesgericht Düsseldorf (Németország) által 2011. április 11-én benyújtott 
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-171/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: német 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. Úgy kell-e értelmezni az adott esetben az EK 86. cikk (2) bekezdésével (=EUMSZ 106. cikk (2) 
bekezdésével) összefüggésben értelmezett EK 28. cikket (jelenleg EUMSZ 34. cikket), hogy azok a 
magánjogi  intézmények,  amelyeket  bizonyos  területre  vonatkozó műszaki  szabványok  kidolgozása 
céljából, valamint termékeknek e műszaki szabványok alapján való tanúsítása érdekében alapítottak, a  
műszaki szabványok kidolgozása, valamint a tanúsítási eljárás során akkor vannak kötve a megjelölt 
rendelkezésekhez, ha a nemzeti jogalkotó kifejezetten a tanúsítvánnyal ellátott termékeket tekinti a  
törvénnyel  összhangban  állónak,  és  ezért  a  gyakorlatban  az  ilyen  tanúsítvánnyal  nem rendelkező 
termékek forgalmazása legalábbis jelentős nehézségekbe ütközik? 
2. Az első kérdésre adandó nemleges válasz esetén: 
Úgy kell-e értelmezni az EK 81. cikket (=EUMSZ 101. cikket), hogy az első kérdésben megjelölt,  
műszaki  szabványok  kidolgozása  és  termékeknek  e  műszaki  szabványok  alapján  való  tanúsítása  
területén  működő  magánjogi  intézmény  tevékenysége  „gazdasági”  jellegűnek  minősül,  ha  az 
intézményt vállalkozások irányítják? 
Az előző részkérdésre adandó igenlő válasz esetén: 
Úgy kell-e értelmezni  az EK 81. cikket,  hogy a műszaki szabványok vállalkozások társulása általi  
kidolgozása és a társulás által e szabványok alapján végzett tanúsítás érintheti a tagállamok közötti 
kereskedelmet, ha a valamely tagállamban jogszerűen előállított és forgalmazott termék az importáló 
tagállamban nem vagy csak jelentős nehézségekkel forgalmazható, mivel az nem felel meg a műszaki  
szabvány által támasztott követelményeknek, és az efféle tanúsítvány nélküli forgalmazás a műszaki  
szabvány kiemelkedő piaci  térnyerésére  és  a  nemzeti  jogalkotó által  elfogadott  azon jogszabályra  
figyelemmel, amelynek alapján a vállalkozások társulásának tanúsítványa a törvényi követelmények 
betartását  tanúsítja,  aligha  lehetséges,  és  ha  a  műszaki  szabvány,  amennyiben  azt  közvetlenül  a 
nemzeti  jogalkotó fogadta volna el,  az áruk szabad mozgása elvének megsértése miatt  nem lenne  
alkalmazható? 

6.  A  Bundesfinanzhof  (Németország)  által  2011.  április  13-án  benyújtott  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-174/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: német 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. Lehetővé teszi-e a tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról szóló,  
1977. május 17-i 77/388/EGK hatodik tanácsi irányelv 13. cikke A. része (1) bekezdésének g) pontja 
és/vagy (2) bekezdésének a) pontja a nemzeti jogalkotó számára, hogy a beteg és ápolásra szoruló 
személyek  ambuláns  ellátásának  adómentességét  attól  tegye  függővé,  hogy  ezen  intézmények 
tekintetében „az ápolási költségeket az előző naptári évben az esetek legalább kétharmadában teljes 
vagy túlnyomó részben a törvényes társadalombiztosítási vagy szociális segélyt folyósító intézmények 
viselték[-e]” (az 1993. évi Umsatzsteuergesetz [a forgalmi  adóról  szóló német  törvény]  4. §-a 16.  
pontjának e) alpontja)? 
2.  A  HÉA-semlegesség  elvére  figyelemmel  jelentőséggel  bír-e  az  e  kérdésre  adandó  válasz 
szempontjából  az,  hogy  a  nemzeti  jogalkotó  ugyanezen  ellátásokat  más  feltételek  mellett  
adómentesként  kezeli,  ha  azokat  államilag  elismert  ingyenes  szociális  jóléti  szövetségek  és  az  
ingyenes  szociális  jólléti  ellátásnyújtást  szolgáló,  valamely  szociális  jóléti  szövetséghez  tagként 
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csatlakozott  jogi  személyek,  személyegyesülések  vagy  vagyontömegek  nyújtják  (az 
Umsatzsteuergesetz 4. §-ának 18. pontja)? 

7.  A  High  Court  of  Ireland  (Írország)  által  2011.  április  13-án  benyújtott  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-175/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: angol 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. Akadályát képezi e a 2005. december 1-jei 2005/85/EK tanácsi irányelv vagy az európai uniós jog  
általános elvei annak, hogy valamely tagállam olyan közigazgatási intézkedéseket hozzon, amelyek 
előírják a menedékjog iránti kérelmek bizonyos, a menedékkérők állampolgársága vagy származási 
országa alapján meghatározott csoportjának gyorsított vagy elsőbbségi eljárásban történő elbírálását? 
2.  Úgy  kell-e  értelmezni  a  fent  hivatkozott  tanácsi  irányelv  (27)  preambulumbekezdésével  és  az  
EUMSZ 267. cikkel összefüggésben értelmezett 39. cikkét, hogy az ott előírt hatékony jogorvoslat 
követelményének eleget tesz a nemzeti jog abban az esetben, ha a menedékjog iránti kérelmeket első 
fokon  elbíráló  határozat  felülvizsgálatával,  illetve  annak  másodfokú  elbírálásával  kapcsolatos 
funkciókat  jogszabályi  rendelkezés  alapján  a  Parliament  (parlament)  által  megalkotott  törvénnyel  
létrehozott,  azon  Tribunalhoz  címzett  fellebbezés  testesíti  meg,  amely  hatáskörrel  rendelkezik 
kötőerővel bíró, a menedékkérők javára szóló határozatok meghozatalára valamennyi, a menedékjog 
iránti kérelem kapcsán jelentőséggel bíró jog- és ténykérdésben, az alábbiakat, illetve azok egy részét 
megvalósító adminisztratív, illetve szervezeti rendelkezések mellett: 
—  A  kormány  egyik  minisztere  mérlegelési  jogkörrel  rendelkezik  a  menedékjog  iránti  kérelmet  

elutasító határozat felülbírálására; 
—  Fennállnak  bizonyos  szervezeti  és  adminisztratív  összefüggések  a  menedékjog  iránti  kérelmek 

elsőfokú elbírálásáért és a fellebbezések elbírálásáért felelős szervek között; 
—  A Tribunal  döntéshozó tagjait  a  miniszter  nevezi  ki  három évre,  feladatukat  részmunkaidőben 

látják el, és javadalmazásuk eseti alapon történik; 
— A miniszter utasítási jogkörrel rendelkezik a fent hivatkozott törvény 12. cikkében, 16. cikke (2B) 

bekezdésének b) pontjában és 16. cikkének (11) bekezdésében meghatározott kérdésekben? 

8.  A  Verwaltungsgerichtshof  (Ausztria)  által  2011.  április  14-én  benyújtott  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-176/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: német 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
Összeegyeztethető-e a szolgáltatásnyújtás szabadságával az olyan tagállami szabályozás, amely csak  
akkor  engedélyezi  a  szerencsejáték-létesítmények  állandó  külföldi  telephelyeinek  e  tagállambeli  
reklámozását, ha az e helyeken hatályos, játékosok védelmére vonatkozó jogszabályi rendelkezések  
megfelelnek a belföldieknek? 

9. A Symvoulio tis Epikrateias (Görögország) által 2011. április 15-én benyújtott előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-177/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: görög 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés 
„A bizonyos tervek és programok környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 2001/42/EK 
irányelv 3. cikke (2) bekezdésének b) pontja, amely akként rendelkezik, hogy környezeti vizsgálatot  
kell  végezni  valamennyi  olyan  tervvel  és  programmal  kapcsolatban,  amely  esetében  a  területre 
gyakorolt lehetséges hatásaira tekintettel a 92/43/EGK irányelv 6. vagy 7. cikke értelmében vizsgálatra 
van  szükség,  azt  jelenti  e,  hogy  egy  meghatározott  terv  környezeti  vizsgálat  alá  vetésének 
kötelezettsége  attól  függ,  hogy e  terv  tekintetében  fennállnak  e  a  92/43  irányelv  értelmében  vett 
környezeti vizsgálat elvégzésének feltételei, és hogy ezért a 2001/42 irányelv említett rendelkezése a 
92/43 irányelv fent hivatkozott rendelkezéseihez hasonlóan maga is azt feltételezi, hogy a terv jelentős 
hatással lehet egy meghatározott különleges természetmegőrzési területre, és ezért a megfelelő érdemi 
vizsgálatot a tagállamokra bízza? Vagy pedig, a 2001/42 irányelv 3. cikke (2) bekezdése b) pontjának 
értelmében az irányelvnek megfelelő  környezeti  vizsgálat  elvégzésének kötelezettsége nem függ a 
92/43 irányelv értelmében vett környezeti vizsgálat elvégzése feltételeinek fennállásától, vagyis egy 
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különleges természetmegőrzési területre lehetségesen gyakorolt jelentős hatások megítélésétől, hanem 
éppen ellenkezőleg:  a vizsgálat  elvégzésére vonatkozó kötelezettség fennállásához elegendő  annak 
megállapítása, hogy egy adott terv a 92/43 irányelvben említett valamely területhez, és nem feltétlenül  
egy különleges természetmegőrzési területhez, valamilyen módon kapcsolódik?”

10.  A  Consiglio  di  Stato  (Olaszország)  által  2011.  április  18-án  benyújtott  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelemek (C-182/11. sz. és C-183/11. sz. ügy)1 
Az eljárás nyelve: olasz 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés 
Azt  az  elvet,  amely  értelmében  a  szolgáltató  társaságban  részesedéssel  rendelkező  egyes  közjogi  
szervek helyzete nem bír jelentőséggel, alkalmazni kell-e a jelen ügyhöz hasonló esetben, amikor is a  
társult  önkormányzatok  egyike  csupán  egyetlen  részvénnyel  rendelkezik  a  kisegítő  társaságban,  a 
közjogi  szervek között  fennálló megállapodások pedig nem alkalmasak arra,  hogy a  részesedéssel  
rendelkező önkormányzat hatékonyan ellenőrizhesse a társaságot, mivel a társasági részesedést csupán 
a szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés formális kifejezésének lehet tekinteni? 

11.  A  Landesgericht  für  Zivilrechtssachen  Wien  (Ausztria)  által  2011.  április  20-án 
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-188/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: német 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
Ellentétes-e  a  817/2004/EK  rendelettel  összefüggésben  értelmezett  1257/1999/EK  rendelettel  a 
támogatásnyújtó  olyan  szabályozása,  amelynek  értelmében  a  helyszíni  ellenőrzés  (területmérés) 
akadályozása  esetén  a  támogatott  személynek  az  agrár-környezetvédelmi  intézkedés  keretében  a 
kötelezettségvállalási  időszak folyamán már  biztosított  valamennyi  támogatási  összeget  vissza kell  
térítenie akkor is, ha azt már több évre elismerték és kifizették? 

12.  A  Rechtbank  van  koophandel  te  Brussel  (Belgium)  által  2011.  április  28-án 
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-199/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: holland 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. a) A Szerződés 282. cikke (jelenleg a 335. cikk) kimondja, hogy az Uniót a Bizottság képviseli; 
—  egyrészt az EUMSZ 335. cikk, másrészt  pedig a költségvetési rendelet 103. és 104. cikke úgy 

rendelkezik, hogy az egyes intézmények a működésükkel kapcsolatos ügyekben maguk képviselik 
az  Uniót,  azzal  a  lehetséges  következménnyel,  hogy  az  intézmények  —  kizárólagosan  vagy 
kizárólagosság nélkül — bíróság előtt eljárhatnak; 

—  nem kétséges,  hogy a kartell  létrehozásának következményeként  rendkívül  magas  ár  fizetése a 
megbízottak részére, stb. a „csalás” fogalma alá tartozik; 

— a belga jogban a lex specialis generalibus derogat elve van érvényben; 
— ha ez a jogelv az európai jogban is érvényesül, nem az egyes intézmények feladata volt-e keresetek  

előterjesztésének kezdeményezése (kivéve azokban az esetekben, amelyekben maga a Bizottság 
volt a megbízó)? 

b) (Másodlagosan előterjesztett kérdés) Nem kellett volna a Bizottságnak legalábbis az intézmények 
által  adott,  azok  érdekeinek  bíróság  előtti  védelmére  vonatkozó  képviseleti  meghatalmazással  
rendelkeznie? 
2. a) Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikke és az Emberi Jogok Európai Egyezménye 6.  
cikkének  (1)  bekezdése  mindenkinek  biztosítja  a  tisztességes  eljáráshoz  való  jogot,  és  az  ezzel 
összefüggő azon elvet, hogy senki sem lehet bíró a saját ügyében. Összeegyeztethető-e ez azzal az 
elvvel, hogy a Bizottság az első szakaszban ajánlatkérőként jár el, és a kifogásolt magatartást, tehát a  
kartell  létrehozását  a  Szerződés 81.  cikkének (jelenleg a 101.  cikk)  megsértéseként  szankcionálja,  
miután ebben az eljárásban maga folytatta le a vizsgálatot, hogy ezt követően a második szakaszban 
előkészítse a nemzeti bíróság előtti kártérítés iránti pert, és meghozza a keresetindításra vonatkozó 
döntést,  miközben  a  Bizottság  ugyanezen  tagja  felelős  az  egymással  összekapcsolt  két  ügyért,  

1 A két ügyben feltett kérdések szó szerint megegyeznek.
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mégpedig annál inkább, mivel az eljáró nemzeti bíróság nem térhet el a szankció tárgyában hozott  
határozattól? 
b) (Másodlagosan előterjesztett kérdés) A 2. kérdés a) pontjára adandó igenlő válasz esetén, tehát ha 
összeegyeztethetetlenség  áll  fenn,  hogyan  érvényesítheti  kártérítési  igényét  valamely  jogellenes 
cselekmény (a kartell létrehozása) károsultja (a Bizottság és/vagy az intézmények és/vagy az Unió) az 
európai jog szerint, amely igény esetében szintén alapvető jogról van szó? 

13.  A  Grondwettelijk  Hof  (Belgium)  által  2011.  április  28-án  benyújtott  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-203/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: holland 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. Önmagában véve vagy az EK-Szerződés 86. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű 
szolgáltatások  működtetésével  megbízott  vállalkozásoknak  közszolgáltatással  járó  ellentételezés 
formájában  megítélt  állami  támogatásokra  történő  alkalmazásáról  szóló,  2005.  november  28-i 
2005/842/EK  bizottsági  határozattal  összefüggésben  úgy  kell-e  értelmezni  az  Európai  Unió 
működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 107. és 108. cikkét, hogy e cikkek megkövetelik, hogy az 
Európai Bizottságot tájékoztassák a Flamand Régió telek- és ingatlanpolitikáról szóló, 2009. március 
27-i rendeletének 3.1.3. és 3.1.10. cikke, 4.1.20. cikke 3. §-ának (2) bekezdése, valamint 4.1.21. és  
4.1.23. cikke szerinti intézkedésekről e rendelkezések elfogadása vagy hatálybalépése előtt? 
2.  A  letelepedés  szabadságára,  a  szolgáltatásnyújtás  szabadságára  vagy a  tőke  szabad  mozgására 
tekintettel  kell-e  vizsgálni  az  olyan  szabályozást,  amely  azokra  a  magánszereplőkre,  akiknek 
parcellázása vagy építési beruházása elér egy bizonyos minimális méretet, a jog szerint e parcellázás  
vagy  építési  beruházás  legalább  10  és  legfeljebb  20  százalékának  megfelelő  mértékű  szociális  
kötelezettséget ró, amely in natura vagy meg nem valósított szociális parcellánként, illetve szociális 
lakásonként  50  000  euró  megfizetésével  teljesíthető,  vagy e  szabályozást  a  felsorolt  szabadságok 
mindegyikére tekintettel vizsgálandó komplex szabályozásnak kell-e tekinteni? 
3. Alkalmazandó-e a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikke (2) bekezdésének a) és j) pontja a magánszereplők szociális  
lakások és apartmanok kialakítását szolgáló, szociális kötelezettségként a jog szerint a jogszabályban 
rögzített minimális méretet elérő beruházásra vonatkozó minden építési vagy parcellázási engedéllyel  
összefüggésben  kirótt  kötelező  járulékára,  minek  körében  a  megvalósított  szociális  lakásokat  
előzetesen  meghatározott  maximális  árakon  szociális  lakásépítő  társaságok  vásárolják  meg,  hogy 
azokat  magánszemélyek  széles körének adják bérbe,  vagy azokat  a szociális  lakásépítő társaságok 
javára történő jogátruházás révén ugyanazon körbe tartozó magánszemélyek részére értékesítik? 
4. Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett harmadik kérdésre adandó igenlő válasz esetén úgy kell-e 
értelmezni  a 2006/123 irányelv 15.  cikke szerinti  „értékelendő követelmények”  fogalmát,  hogy az 
magába  foglalja  a  magánszereplők  arra  vonatkozó  kötelezettségét,  hogy  szokásos  tevékenységük 
mellett  vagy annak részeként  hozzájáruljanak a  szociális  lakásépítéshez,  és  a kialakított  lakásokat  
maximális  árakon  részben  állami  hatóságokra  vagy  az  azokon  fennálló  jogok  átruházása  révén 
átruházzák, jóllehet e magánszereplők nem rendelkeznek további kezdeményezési joggal a szociális  
lakások piacán?
5. Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett harmadik kérdésre adandó igenlő válasz esetén a nemzeti  
bíróságnak kell-e szankciókat fűznie, és ha igen, milyeneket, 
a) ahhoz a megállapításhoz, hogy a 2006/123 irányelv 15. cikke szerinti új értékelendő követelményt 

nem vizsgálták meg különleges módon ugyanezen irányelv 15. cikke (6) bekezdésének megfelelően, 
és 

b) ahhoz a megállapításhoz, hogy az ezen új követelménnyel kapcsolatos értesítést nem végezték el  
ugyanezen irányelv 15. cikke (7) bekezdésének megfelelően? 

6. Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett harmadik kérdésre adandó igenlő válasz esetén úgy kell-e 
értelmezni a 2006/123 irányelv 14. cikke szerinti „tiltott követelmények” fogalmát, hogy az nem csak 
az e cikkben ismertetett körülmények között tilt valamely nemzeti szabályozást, ha az a szolgáltatási  
tevékenység  nyújtására  való  jogosultságot  vagy  annak  gyakorlását  valamely  feltételnek  való 
megfeleléshez köti, hanem akkor is, ha e szabályozás csupán azt írja elő, hogy az e feltételnek való  
meg  nem  felelés  következményeként  elmarad  a  jogszabályban  előírt  szolgáltatás  teljesítésének 
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pénzügyi ellentételezése, és nem kerül sor az e szolgáltatás gyakorlásának fejében nyújtott pénzügyi  
garancia visszafizetésére? 
7. Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett harmadik kérdésre adandó igenlő válasz esetén úgy kell-e 
értelmezni  a  2006/123  irányelv  14.  cikkének  6.  pontja  szerinti  „versengő  gazdasági  szereplők” 
fogalmát,  hogy  az  alkalmazandó  az  olyan  közintézményre,  amelynek  feladatai  részben 
megegyezhetnek a szolgáltatók feladataival, ha e közintézmény az ugyanezen irányelv 14. cikkének 6. 
pontja szerinti határozatokat hoz, és egyúttal köteles egy lépcsőzetes rendszer utolsó lépcsőfokaként a 
szolgáltató által az őt terhelő szociális kötelezettség teljesítése céljából kialakított szociális lakásokat  
megvásárolni? 
8. a) Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett  harmadik kérdésre adandó igenlő válasz esetén úgy 
kell-e  értelmezni  a  2006/123  irányelv  4.  cikkének  6.  pontja  szerinti  „engedélyezési  rendszer” 
fogalmát, hogy az alkalmazandó az olyan tanúsítványokra, amelyeket valamely közintézmény állít ki  
azt  követően,  hogy  az  eredeti  építési  vagy  parcellázási  engedély  megadására  már  sor  került,  és 
amelyek  szükségesek  az  ezen  eredeti  engedélyhez  a  jog  szerint  kötődő  szociális  kötelezettség  
teljesítése  fejében  járó  egyes  ellentételezések  odaítélésére  való  jogosultság  megszerzéséhez,  és 
amelyek egyúttal szükségesek ahhoz, hogy jogosultság keletkezzen a szolgáltató által e közintézmény 
javára kötelezően nyújtandó pénzügyi garancia visszatéríttetésére? 
b) Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett harmadik kérdésre adandó igenlő válasz esetén úgy kell-e  
értelmezni a 2006/123 irányelv 4. cikkének 6. pontja szerinti „engedélyezési rendszer” fogalmát, hogy 
az alkalmazandó arra a megállapodásra, amelyet valamely magánszereplő egy jogszabályi rendelkezés  
alapján a valamely közintézmény javára történő jogátruházás keretében az e magánszereplő által a jog  
szerint egy építési vagy parcellázási engedélyhez kötődő szociális kötelezettség  in natura  teljesítése 
érdekében kialakított szociális lakás értékesítése céljából e közintézménnyel köt, figyelemmel arra a  
körülményre,  hogy e megállapodás megkötése  az említett  engedély végrehajthatóságának feltételét 
képezi? 
9.  Úgy kell-e  értelmezni  az  EUMSZ 49.  és  56.  cikket,  hogy azok  tiltják  az  olyan  szabályozást,  
amelynek folytán a bizonyos méretet elérő beruházásra vonatkozó építési vagy parcellázási engedély  
megadásához a jog szerint egy szociális kötelezettség kötődik, amelynek lényege, hogy a beruházás  
bizonyos  százalékának megfelelő mértékben szociális  lakásokat  kell  kialakítani,  amelyeket  később 
maximalizált árakon egy közintézmény részére vagy az azokon fennálló jogok átruházása révén kell  
értékesíteni? 
10.  Úgy kell-e  értelmezni  az  EUMSZ 63.  cikket,  hogy az  tiltja  az  olyan  szabályozást,  amelynek 
folytán  a  bizonyos  méretet  elérő  beruházásra  vonatkozó  építési  vagy  parcellázási  engedély 
megadásához a jog szerint egy szociális kötelezettség kötődik, amelynek lényege, hogy a beruházás  
bizonyos  százalékának megfelelő mértékben szociális  lakásokat  kell  kialakítani,  amelyeket  később 
maximalizált árakon egy közintézmény részére vagy az azokon fennálló jogok átruházása révén kell  
értékesíteni? 
11. Úgy kell-e értelmezni az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló  
közbeszerzési  szerződések  odaítélési  eljárásainak  összehangolásáról  szóló,  2004.  március  31-i 
2004/18/EK  európai  parlamenti  és  tanácsi  irányelv  1.  cikke  (2)  bekezdésének  b)  pontja  szerinti 
„építési  beruházásra  irányuló  közbeszerzési  szerződés”  fogalmát,  hogy az  alkalmazandó  az  olyan 
szabályozásra,  amelynek  folytán  a  bizonyos  méretet  elérő  beruházásra  vonatkozó  építési  vagy 
parcellázási  engedély  megadásához  a  jog  szerint  egy  szociális  kötelezettség  kötődik,  amelynek 
lényege,  hogy  a  beruházás  bizonyos  százalékának  megfelelő  mértékben  szociális  lakásokat  kell  
kialakítani, amelyeket később maximalizált árakon egy közintézmény részére vagy az azokon fennálló 
jogok átruházása révén kell értékesíteni?
12. Úgy kell-e értelmezni az Európai Unió működéséről szóló szerződés 21., 45. és 49., 56. és 63. 
cikkét,  valamint  „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 22. és 24. cikkét, hogy e cikkekkel ellentétes a  
Flamand Régió telek- és ingatlanpolitikáról szóló, 2009. március 27-i rendeletének 5. könyvével  a 
„Lakhatás a saját régióban” cím alatt bevezetett olyan szabályozás, amelynek folytán a telkek és az  
azokon emelt épületek átruházása bizonyos, úgynevezett céltelepüléseken attól függ, hogy a vevő vagy 
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bérlő igazolja-e az adott településhez fűződő — a rendelet 5.2.1. cikkének 2. §-a értelmében vett — 
megfelelő kapcsolatot? 

14.  Az  Oberster  Gerichtshof  (Ausztria)  által  2011.  május  2-án  benyújtott  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-206/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: német 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
Ellentétes-e a belső piacon az üzleti vállalkozások fogyasztókkal szemben folytatott tisztességtelen  
kereskedelmi  gyakorlatairól,  valamint  a  84/450/EGK,  a  97/7/EK,  a  98/27/EK  és  a  2002/65/EK 
irányelv,  valamint  a  2006/2004/EK  rendelet  módosításáról  szóló,  2005.  május  11-i  2005/29/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv („Irányelv a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról”) 3.  
cikkének  (1)  bekezdésével  és  5.  cikkének  (5)  bekezdésével,  illetve  ezen  irányelv  egyéb  
rendelkezéseivel  az  olyan  nemzeti  szabályozás,  amelynek  értelmében  nem  megengedett  és  ezért  
bírósági  eljárás  útján  megtiltandó  a  kiárusításnak  a  hatáskörrel  és  illetékességgel  rendelkező 
közigazgatási  hatóság  engedélye  nélküli  meghirdetése,  anélkül,  hogy  a  nemzeti  bíróságnak  ezen 
eljárás keretében vizsgálnia kellene e kereskedelmi gyakorlat megtévesztő, agresszív vagy egyébként  
tisztességtelen jellegét? 

15. A Commissione tributaria regionale di Milano (Olaszország) által 2011. május 2-án 
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-207/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: olasz 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
Ellentétes-e a különböző tagállamok társaságainak egyesülésére, szétválására, eszközátruházására és 
részesedéscseréjére alkalmazandó adóztatás közös rendszeréről szóló, 1990. július 23-i 90/434/EGK 
tanácsi irányelv 2., 4. cikkével valamint 8. cikkének (1) és (2) bekezdésével a jelen eljárás tárgyát  
képező ügyben az 1992. december 30-i 544. sz. törvényerejű rendelet 2. cikkének (2) bekezdésében 
foglalt olasz szabályozáshoz hasonló olyan tagállami szabályozás, amelynek értelmében a részesedés-
átruházás, illetve -csere az átruházó társaság üzletrészeinek tulajdonosai számára a részesedés vagy az 
átruházott  részesedés eredeti  bekerülési  értéke és forgalmi  értéke közötti  különbözetnek megfelelő  
nyereség megadóztatásával jár,  kivéve ha az átruházó társaság a saját mérlegében olyan megfelelő  
tartalékalapot jelöl meg, amely megfelel az átruházásból eredő nyereségnek? 

16. A Symvoulio tis Epikrateias (Görögország) által 2011. május 4-én benyújtott előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-209/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: görög 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. Összeegyeztethető  e az EK-Szerződés 43. és 49. cikkében foglalt rendelkezésekkel az a nemzeti 
szabályozás, amely a szerencsejáték-kínálat korlátozása céljából a szerencsejátékok megvalósítására,  
igazgatására,  szervezésére  és  lebonyolítására  vonatkozóan  kizárólagos  jogot  ad  egyetlen 
vállalkozásnak, amely egy tőzsdén jegyzett részvénytársaság formájában működik, amikor is emellett 
ez a vállalkozás az általa szervezett szerencsejátékokat reklámozza, a tevékenységét kiterjeszti más  
államokra,  a játékosok szabadon vesznek részt  a játékokban,  és a  fogadás,  valamint  a  nyeremény  
legmagasabb összege fogadószelvényenként és nem nyertesenként meghatározott? 
2. Az első  kérdésre adott nemleges válasz esetén összeegyeztethető-e az EK- Szerződés 43. és 49. 
cikkével  az a nemzeti  szabályozás,  amely a tevékenységek kizárólag ellenőrzött  mederben történő 
gyakorlása érdekében a szóban forgó ágazatban működő  vállalkozások felett gyakorolt ellenőrzésen 
keresztül  küzd  a  bűnözés  ellen,  és  amely  a  szerencsejátékok  megvalósítására,  igazgatására, 
szervezésére és lebonyolítására vonatkozóan kizárólagos jogot ad egyetlen vállalkozásnak, ha e jog 
megadása  egyúttal  olyan  hatással  is  bír,  hogy  a  vonatkozó  kínálatot  korlátlanul  fejleszti;  illetve  
szükség van e minden esetben arra — annak érdekében is, hogy ez a korlátozás megfelelőnek legyen 
tekinthető a bűnözés leküzdése céljának eléréséhez —, hogy a kínálat fejlesztése ellenőrzött legyen, 
azaz,  hogy a fejlesztés a cél  eléréséhez szükséges  mértékű  legyen,  és  ne lépje azt  túl?  Abban az 
esetben,  ha  a  szóban forgó fejlesztést  mindenképpen  ellenőrizni  kell,  e  tekintetben ellenőrzöttnek 
tekinthető-e az, amikor ebben az ágazatban kizárólagos jogot adnak egy, az előzetes döntéshozatalra 
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előterjesztett  első  kérdésben  felsorolt  jellemzőkkel  rendelkező  szervezetnek?  Végezetül  abban  az 
esetben,  ha úgy tekintjük, hogy a szóban forgó kizárólagos jog megadása a szerencsejáték kínálat  
ellenőrzött  fejlesztéséhez  vezet,  annak egy vállalkozás  számára  történő  megadása  meghaladja-e  a 
szükséges mértéket abban az értelemben, hogy ugyanazon cél eredményesen elérhető  a jogosultság 
több vállalkozás számára történő megadása által is? 
3.  Amennyiben  az  előzetes  döntéshozatalra  előterjesztett  előző  kérdésekre  figyelemmel  úgy  kell 
tekinteni,  hogy  a  szerencsejátékok  megvalósítására,  igazgatására,  szervezésére  és  lebonyolítására 
vonatkozó kizárólagos jognak a szóban forgó nemzeti rendelkezések alapján történő  megadása nem 
egyeztethető  össze az EK Szerződés 43. és 49.  cikkével:  a) a Szerződés hivatkozott rendelkezései 
értelmében elfogadható e, hogy a nemzeti hatóságok a Szerződéssel összeegyeztethető rendelkezések 
elfogadásához  szükséges  átmeneti  időszakban  nem  folytatják  le  az  azon  jogalanyok  által  az  e 
tevékenységek elindítására vonatkozóan előterjesztett kérelmek vizsgálatát, amelyek más tagállamban 
rendelkeznek székhellyel;  b)  igenlő  válasz esetén, melyek azok a kritériumok, amelyek alapján az 
átmeneti időszak tartama meghatározásra kerül; c) amennyiben az átmeneti időszak nem fogadható el, 
a hatóságoknak mely kritériumok alapján kell a kérelmeket értékelniük?

17.  A  Cour  de  cassation  (Belgium)  által  2011.  május  9-én  benyújtott  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelmek (C-210/11. és C-211/11. sz. ügyek) 2

Az eljárás nyelve: francia 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. Úgy kell-e értelmezni a tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról — 
közös  hozzáadottértékadó-rendszer:  egységes  adóalap-megállapításról  szóló,  1977.  május  17-i 
77/388/EGK hatodik tanácsi irányelv 6. cikke (2) bekezdése első albekezdésének a) pontját és 13.  
cikke B. részének b) pontját, hogy azokkal ellentétes, ha az említett 13. cikk B. részének b) pontja 
szerinti ingatlanok bérbe- vagy haszonbérbeadásaként adómentes szolgáltatásnyújtásnak kell tekinteni,  
ha  a  jogi  személyiséggel  rendelkező  adóalany társaság  ügyvezetői,  igazgatói  vagy tagjai  és  ezek  
családjai  az  e  társaság  vagyonát  képező,  és  így  egészében  a  vállalkozás  céljait  szolgáló  ingatlan 
egészét vagy részét saját szükségleteikre használják, amennyiben e használat ellenszolgáltatásaként 
nem  állapítottak  meg  pénzben  fizetendő  lakbért,  azonban  ez  a  használat  az  ügyvezetők 
jövedelemadója  alá  tartozó  természetben  nyújtott  előnynek,  ennélfogva  adózási  szempontból  az 
ügyvezetők, igazgatók vagy tagok munkavégzése egy részének ellenértékeként tekinthető? 
2. Úgy kell-e értelmezni ezeket a rendelkezéseket, hogy az említett mentességet alkalmazni kell abban 
az említett esetben, ha a társaság nem bizonyítja, hogy szükségszerű kapcsolat áll fenn a vállalkozás  
általi  hasznosítás  és  az  ingatlan  egészének  vagy  részének  az  ügyvezetők,  igazgatók  vagy  tagok 
rendelkezésére bocsátása között, és ebben az esetben elegendő-e a közvetett kapcsolat? 

18.  A  Tribunal  Supremo (Spanyolország)  által  2011.  május  9-én  benyújtott  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-212/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: spanyol 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
A  pénzügyi  rendszereknek  a  pénzmosás,  valamint  terrorizmus  finanszírozása  céljára  való 
felhasználásának megelőzéséről szóló, 2005. október 26-i 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv 22. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában valamely tagállam jogosult-e előírni,  hogy az  
állandó  telephely  létesítése  nélkül  a  területén  működő  hitelintézetek  által  átadandó  információkat 
kötelezően és  közvetlenül  az  említett  tagállam pénzmosás  megelőzéséért  felelős  hatóságainak kell  
átadni, vagy az információkérést éppen ellenkezőleg azon tagállam pénzügyi információs egységéhez 
kell címezni, amelynek területén a megkeresett hitelintézet található? 

2 A két ügyben feltett kérdések szó szerint megegyeznek.
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19. A Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku (Lengyelország) által 2011. május 
9-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-213/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: lengyel 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
Úgy kell-e értelmezni a 98/34 irányelv 1. cikkének 11. pontját, hogy az a jogszabály is a „műszaki  
szabályok” — amelyek tervezeteit az irányelv 8. cikkének (1) bekezdése értelmében közölni kell a  
Bizottsággal  —  körébe  tartozik,  amely  a  játékszervezés  helyének  módosítása  vonatkozásában 
megtiltja  az  alacsony  nyeremény  elérésére  alkalmas  játékautomatákhoz  kötődő  tevékenységre 
vonatkozó engedélyek módosítását? 

20. A Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku (Lengyelország) által 2011. május 
9-én és 2011. május 11-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelmek (C-214/11. 
és C-217/11. sz. ügy)3 
Az eljárás nyelve: lengyel 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
Úgy kell-e értelmezni a 98/34 irányelv 1. cikkének 11. pontját, hogy az a jogszabály is a „műszaki  
szabályok” — amelyek tervezeteit az irányelv 8. cikkének (1) bekezdése értelmében közölni kell a  
Bizottsággal  —  körébe  tartozik,  amely  megtiltja  az  alacsony  nyeremény  elérésére  alkalmas 
játékautomatákhoz kötődő tevékenységre vonatkozó engedélyek meghosszabbítását? 

21.  A  Nejvyšší  správní  soud  (Cseh  Köztársaság)  által  2011.  május  11-én  benyújtott 
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-220/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: cseh 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv 
306.  cikke csak az  utazási  irodák által  az  utazási  szolgáltatások végfelhasználói  (utasok)  számára  
végzett  értékesítésekre  vonatkozik,  vagy  azon  értékesítésekre  is,  amelyeket  más  személyek 
(megrendelők) számára végeznek? 
2.  Az  a  fuvarozó  társaság,  amely  csupán  személyszállítást  biztosít  oly  módon,  hogy  autóbuszos  
szállítást végez utazási irodák — és nem közvetlenül az utasok — megrendelésére, és amely más  
szolgáltatást — például szállást, tájékoztatást, tanácsadást — nem nyújt, utazási irodának minősül-e a 
közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv 306. 
cikkének alkalmazásában? 

22. A Naczelny Sąd Administracyjny (Lengyelország) által 2011. május 13-án benyújtott 
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-224/11. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: lengyel 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. Úgy kell-e értelmezni a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112 
tanácsi irányelv 2. cikke (1) bekezdésének c) pontját, hogy a lízingbe vett vagyontárgy biztosításával 
kapcsolatos szolgáltatást és a lízinggel kapcsolatos szolgáltatást önálló szolgáltatásnak kell tekinteni,  
vagy ezeket egységes és összetett lízingszolgáltatásként kell kezelni? 
2.  Amennyiben  az  első  kérdésre  az  a  válasz,  hogy  a  lízingbe  vett  vagyontárgy  biztosításával 
kapcsolatos szolgáltatást és a lízinggel kapcsolatos szolgáltatást önálló szolgáltatásnak kell tekinteni:  
Úgy kell-e értelmezni  a 2006/112 irányelv 28.  cikkével összefüggésben értelmezett  135. cikke (1) 
bekezdésének  a)  pontját,  hogy a  lízingbe  vett  vagyontárgy  biztosításával  kapcsolatos  szolgáltatás 
adómentes, ha a lízingtárgyat a lízingbeadó biztosítja, és a biztosítási költségeket a lízingbevevő felé  
kiszámlázza? 

3 A két ügyben feltett kérdések szó szerint megegyeznek.
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23. Az Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Egyesült Királyság) által 2011. 
május 13-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-225/11. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: angol
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések
1. Úgy kell-e értelmezni a HÉA-irányelv151. cikke (1) bekezdésének c) pontját, hogy az mentesíti az 
adó alól  az  Egyesült  Királyság  területén  az  Amerikai  Egyesült  Államok  Haditengerészete  elavult  
hajóinak  bontására  irányuló,  az  Amerikai  Egyesült  Államok  Közlekedési  Minisztériumának 
Tengerészeti Hatósága számára végzett szolgáltatásnyújtást a következő körülmények egyikének vagy 
mindegyikének fennállása esetén:
a) amennyiben a szolgáltatásnyújtást nem a közös védelmi feladatokban részt vevő NATO-tagállam 
fegyveres erőinek egyik egysége számára vagy polgári állományuk felhasználására végzik;
b) amennyiben a szolgáltatásnyújtást nem a NATO valamelyik tagállamának az Egyesült Királyságban 
állomásozó vagy oda látogató fegyveres  erőinek egyik  egysége  számára  vagy polgári  állományuk 
felhasználására végzik?

24.  A Cour de  cassation (Franciaország)  által  2011.  május 16-án benyújtott  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-226/11. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: francia
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés
Úgy kell-e értelmezni  az EUMSZ 101. cikk (1) bekezdését  és az 1/2003 rendelet 3.  cikkének (2)  
bekezdését, hogy azokkal ellentétes az, hogy valamely nemzeti versenyhatóság az EUMSZ 101. cikk 
és a nemzeti versenyjog alapján eljárást indítson és szankciókat alkalmazzon az olyan megállapodás,  
vállalkozások társulásai  által hozott döntés vagy összehangolt  magatartás esetén,  amely érintheti  a 
tagállamok közötti kereskedelmet, ám amely nem éri el az Európai Közösséget létrehozó szerződés 81.  
cikke (1) bekezdése szerint a versenyt érzékelhetően nem korlátozó, csekély jelentőségű (de minimis) 
megállapodásokról szóló, 2001. december 22-i bizottsági közleményben (HL C 368., 13. o.; magyar  
nyelvű különkiadás 8. fejezet, 2. kötet, 125. o.) meghatározott küszöbértékeket?

25.  A  Rechtbank  Haarlem  (Hollandia)  által  2011.  május  16-án  benyújtott  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-227/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: holland 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1.  A  9030  40  vámtarifaszám  vagy  a  9031  80  vámtarifaszám  alá  kell  besorolni  a  2.3.  pontban 
hivatkozott aktív hálózat- analizátorokat? 
2. Érvénytelen-e a 2005. január 20-i 129/2005/EK bizottsági rendelet ( 1 ) […] azért, mert a Bizottság  
helytelenül — azaz a 9030 40 vámtarifaszám helyett a 9031 80 39 vámtarifaszám alá — sorolta be az  
e rendelet 3. és 4. pontjában hivatkozott hálózat-analizátorokat? 

26. A Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (Litvánia) által 
2011. május 20-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-250/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: litván 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. Úgy kell-e értelmezni a 918/83 rendelet 112. cikke (1) bekezdésének a) pontjában és az 1186/2009 
rendelet 107. cikke (1) bekezdésének a) pontjában szereplő, az importvámok alóli mentességet, hogy 
az alkalmazandó mozdony gépjárművekre [motorinės transporto priemonės] is? 
2.  Úgy  kell-e  értelmezni  a  83/181/EGK  irányelv  82.  cikke  (1)  bekezdésének  a)  pontjában  és  a  
2009/132/EK irányelv  84.  cikke (1)  bekezdésének a)  pontjában szereplő hozzáadott-értékadó alóli 
mentességet,  hogy  az  alkalmazandó  mozdonynak  minősülő  gépjárművekre  [motorinės  transporto 
priemonės] is?
3. Amennyiben a második kérdésre adott válasz igenlő, úgy kell-e értelmezni az olyan jogszabályokat, 
mint a 83/181/EGK irányelv 82. cikke (1) bekezdésének a) pontja és a 2009/132/EK irányelv 84. cikke  
(1)  bekezdésének  a)  pontja,  hogy  azok  megtiltják  a  tagállamok  számára,  hogy  az  üzemanyagok 
import-HÉA  alóli  mentességének  eseteit  oly  módon  korlátozzák,  hogy  előírják,  hogy  az  ilyen  
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mentesség kizárólag olyan üzemanyagra vonatkozik, amelyet az Európai Unió területére gépjárművek 
szabványos üzemanyagtartályában hoztak be és amely ezen járművek működtetéséhez szükséges? 

27.  A  Verwaltungsgerichtshof  (Ausztria)  által  2011.  május  25-én  benyújtott  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-256/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: német 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. a) Úgy kell-e értelmezni az EUMSZ 20. cikket, hogy az tiltja a tagállamoknak, hogy egy harmadik 
ország olyan állampolgárától, akinek házastársa és kiskorú gyermekei uniós polgárok, megtagadják a 
házastárs  és  a  gyermekek  lakóhelye  szerinti,  azon  államban  való  tartózkodást,  amelynek 
állampolgárságával  a  házastárs  és  a  gyermekek  rendelkeznek,  mégpedig  akkor  is,  ha  ezen  uniós 
polgárok  a  létfenntartásuk  tekintetében  nincsenek  a  harmadik  ország  állampolgárára  utalva? 
(megjegyzés: Dereci panaszos)
b) Úgy kell-e értelmezni az EUMSZ 20. cikket, hogy az tiltja a tagállamoknak, hogy egy harmadik  
ország  olyan  állampolgárától,  akinek  házastársa  uniós  polgár,  megtagadják  a  házastárs  lakóhelye  
szerinti, azon államban való tartózkodást, amelynek a házastárs állampolgára, mégpedig akkor is, ha  
az uniós polgár a létfenntartása tekintetében nincs a harmadik ország állampolgárára utalva? 
c) Úgy kell-e értelmezni az EUMSZ 20. cikket, hogy az tiltja a tagállamoknak, hogy egy harmadik  
ország olyan nagykorú állampolgárától, akinek anyja uniós polgár, megtagadják az anya lakóhelye  
szerinti, azon tagállamban való tartózkodást, amelynek az anya állampolgára, mégpedig akkor is, ha  
jóllehet az uniós polgár a létfenntartása tekintetében nincs a harmadik ország állampolgárára utalva, a  
harmadik ország állampolgára a létfenntartása tekintetében az uniós polgárra van utalva? (megjegyzés:  
Kokollari panaszos) 
d) Úgy kell-e értelmezni az EUMSZ 20. cikket, hogy az tiltja a tagállamoknak, hogy egy harmadik  
ország  olyan  nagykorú  állampolgárától,  akinek  apja  uniós  polgár,  megtagadják  az  apa  lakóhelye  
szerinti, azon tagállamban való tartózkodást, amelynek az apa állampolgára, mégpedig akkor is, ha 
jóllehet az uniós polgár a létfenntartása tekintetében nincs a harmadik ország állampolgárára utalva, a  
harmadik ország állampolgára tartásban részesül az uniós polgártól? (megjegyzés: Stevic panaszos) 
2. Az 1. pontban előterjesztett kérdések bármelyikére adandó igenlő válasz esetén: 
A tagállamoknak az EUMSZ 20. cikkből eredő azon kötelezettsége esetében, hogy a harmadik ország 
állampolgára számára a tartózkodást biztosítsák, az uniós jogból közvetlenül következő tartózkodási 
jogról van-e szó, vagy elégséges, ha a tagállam a harmadik ország állampolgára számára a tartózkodási  
jogot konstitutív módon biztosítja? 
3. a) Amennyiben a 2. kérdésre adandó válasz szerint az uniós jog alapján tartózkodási jog áll fenn: 
Milyen  feltételek  mellett  nem áll  fenn  kivételesen  az  uniós  jogból  eredő tartózkodási  jog,  illetve 
milyen feltételek mellett tagadható meg a harmadik ország állampolgárától a tartózkodási jog? 
b) Amennyiben a 2. kérdésre adandó válasz szerint  elégséges, ha a harmadik ország állampolgára  
számára a tartózkodási jogot konstitutív módon biztosítják: 
Milyen  feltételek  mellett  tagadható  meg  a  harmadik  ország  állampolgárától  a  tartózkodási  jog  a 
tagállam főszabály szerint fennálló azon kötelezettsége ellenére, hogy e személy számára lehetővé kell 
tenni a tartózkodást? 
4. Abban az esetben, ha az EUMSZ 20. cikk nem zárja ki, hogy a harmadik ország állampolgárától az 
M. Dereci-éhez hasonló helyzetben megtagadják a tagállamban való tartózkodást: 
Ellentétes-e az M. Dereci-éhez hasonló helyzetben az Európai Gazdasági Közösség és Törökország 
közötti  társulást  létrehozó megállapodás által  létesített  Társulási  Tanács által  elfogadott,  a  társulás  
fejlesztéséről  szóló,  1980.  szeptember  19-i  1/80  határozat  13.  cikkével  vagy a  Brüsszelben  1970. 
november  23-án  aláírt  —  a  Közösség  nevében  az  1972.  december  19-i  2760/72/EGK  tanácsi 
rendelettel  megkötött,  jóváhagyott  és  megerősített  —,  a  62.  cikke  szerint  az  Európai  Gazdasági 
Közösség  és  Törökország  közötti  társulást  létrehozó  megállapodás  részét  képező  kiegészítő 
jegyzőkönyv 41. cikkével, ha a török állampolgárok első beutazására szigorúbb nemzeti szabályok 
vonatkoznak,  mint  amelyek  korábban  a  török  állampolgárok  első  beutazása  tekintetében  már 
alkalmazandók  voltak,  jóllehet  azok  a  nemzeti  rendelkezések,  amelyek  az  első  beutazást 
megkönnyítették, csak azon időpontot követően léptek hatályba, amikor az említett, a Törökországgal 
való társulást érintő rendelkezések a tagállam vonatkozásában hatályosultak? 
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28.  A  Supreme  Court  (Írország)  által  2011.  május  26-án  benyújtott  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-258/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: angol 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. Milyen jogi kritériumokat kell az illetékes hatóságnak figyelembe vennie annak vizsgálata során,  
hogy  egy,  az  élőhely-  irányelv  6.  cikkének  (3)  bekezdése  szerinti  terv  vagy  program  „nem 
[befolyásolja-e] hátrányosan a[…] természeti terület épségét”? 
2. Azzal a következménnyel jár-e az elővigyázatosság elvének alkalmazása, hogy az említett terv vagy 
program tekintetében nem adható engedély,  amennyiben az az érintett élőhely egészének vagy egy 
részének végleges, helyre nem állítható eltűnését eredményezné? 
3. Milyen kapcsolat áll fenn, ha egyáltalán fennáll, a 6. cikk (4) bekezdése és a 6. cikk (3) bekezdése 
szerinti, azon döntés meghozatala között, amely szerint a terv vagy program nem fogja hátrányosan  
befolyásolni a természeti terület épségét? 

29. A Supreme Court of the United Kingdom (Egyesült Királyság) által 2011. május 25-
én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-260/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: angol 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1.  Hogyan  közelítse meg a nemzeti  bíróság a valamely környezeti  kereset  tekintetében pervesztes  
jogalanynak a költségek viselésére kötelezését  érintő kérdést,  figyelemmel  a 85/337/EGK irányelv 
10a.  cikke  és  a  96/61/EGK  irányelv  (a  továbbiakban  együtt:  az  irányelvek)  15a.  cikke  által  
végrehajtott Aarhusi Egyezmény 9. cikke (4) bekezdésének követelményeire? 
2. Azt a kérdést, hogy a peres eljárás költségei az irányelvek által végrehajtott Aarhusi Egyezmény 9. 
cikkének (4) bekezdése értelmében „kizáró módon költségesek-e” vagy sem, objektív alapon kell-e 
eldönteni  (például  az  „átlagos”  jogalany arra  vonatkozó képességére  hivatkozva,  hogy teljesítse  a 
költségek viselésére vonatkozó esetleges kötelezettségét), vagy szubjektív alapon (a konkrét felperes  
anyagi helyzetére hivatkozva), vagy pedig e két szempont valamilyen kombinációja alapján? 
3. Vagy ez teljes mértékben a tagállam nemzeti jogára tartozó kérdés, amelyre csak az a követelmény  
vonatkozik,  hogy  érje  el  az  irányelvekben  meghatározott  célt,  vagyis  azt,  hogy  a  szóban  forgó 
eljárások ne legyenek „kizáró módon költségesek”? 
4. Annak vizsgálata során, hogy az eljárások „kizáró módon költségesek-e” vagy sem, releváns-e az,  
hogy a felperes tekintetében ténylegesen nem érvényesült visszatartó hatás az eljárás megindítása vagy 
folytatása vonatkozásában? 
5.  Megengedhető-e  e  kérdések  tekintetében az  elsőfokú eljárásban alkalmazandó  megközelítéshez 
képest eltérő megközelítés alkalmazása i) a fellebbezés vagy ii) második fellebbezés esetében? 
 
30. Az Augstākās tiesas Senāts (Lett Köztársaság) által 2011. május 26-án benyújtott 
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-263/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: lett 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. A 2006/112/EK irányelv 9. cikkének (1) bekezdése és a 77/388/EGK hatodik irányelv 4. cikkének 
(1)  és  (2)  bekezdése  értelmében  a  hozzáadottérték-adó  megfizetésére  köteles  hozzáadottértékadó-
alanynak minősül-e az a természetes személy, aki saját szükségleteinek kielégítése céljából vásárolt  
meg valamely terméket (erdőt) és termékértékesítést folytat vis maior (például vihar) által előidézett  
következmények enyhítése érdekében? Másképpen fogalmazva: gazdasági tevékenységnek minősül-e 
az ilyen termékértékesítés az említett uniós jogi rendelkezések értelmében? 
2. Megfelel-e az arányosság elvének az a szabályozás, amelynek értelmében, a hozzáadottértékadó-
alanyok nyilvántartásába történő felvételét nem kezdeményező személyre az általában felszámított, az  
értékesített termékek értékéhez igazodó mértékű hozzáadottérték-adó összegével megegyező összegű 
bírság  szabható  ki  annak  ellenére,  hogy  az  érintett  személynek,  amennyiben  szerepelne  a 
nyilvántartásban, nem kellene megfizetnie az adót? 
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31.  A  High  Court  of  Ireland  (Ireland)  által  2011.  június  6-án  benyújtott  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-277/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: angol 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. Amennyiben valamely kérelmező a menekültként való elismerés megtagadását követően kiegészítő 
védelmi  jogállás iránti  kérelmet terjeszt  elő,  és ennek elutasítására tettek javaslatot,  a 2004/83/EK 
tanácsi  irányelv  4.  cikkének  (1)  bekezdésében  foglalt,  a  tagállamnak  a  kérelmezővel  történő 
együttműködésre  vonatkozó  kötelezettsége  megköveteli-e  a  szóban  forgó  tagállam  közigazgatási 
hatóságaitól, hogy a végső döntés meghozatalát megelőzően a kérelmező rendelkezésére bocsássák 
ennek  az  értékelésnek  az  eredményét  annak  érdekében,  hogy  észrevételeket  tehessen  a  javasolt  
határozat elutasító eredményét valószínűsítő szempontjaival kapcsolatban? 

Előzetes döntéshozatal tárgyában közzétett határozatok

Büntető ügyszak

Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat.

Gazdasági ügyszak

1. A Bíróság (harmadik tanács) 2011. május 12-i ítélete (a Kammergericht Merlin (Németország) 
előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme)  —  Berliner  Verkehrsbetriebe  (BVG),  Anstalt  des 
öffentlichen Rechts kontra JPMorgan Chase Bank NA, Frankfurt Branch (C-144/10. sz. ügy) 4

A  polgári  és  kereskedelmi  ügyekben  a  joghatóságról,  valamint  a  határozatok  elismeréséről  és  
végrehajtásáról szóló, 2000. december 22-i 44/2001/EK tanácsi rendelet 22. cikkének 2. pontját úgy  
kell értelmezni, hogy olyan jogvitára nem alkalmazandó, amelynek keretében valamely társaság azzal  
védekezik, hogy valamely szerződés a szervei által meghozott, a jogügylet megkötését eredményező 
határozatoknak a létesítő okirat megsértése miatti érvénytelensége miatt vele szemben hatálytalan. 

2. A Bíróság (harmadik tanács) 2011. május 12-i ítélete (az Augstākās Tiesas Senāts (Lettország) 
előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme)  — Andrejs  Eglītis,  Edvards  Ratnieks  kontra  Latvijas 
Republikas Ekonomikas ministrija (C-294/10. sz. ügy)5

A visszautasított beszállás és légi járatok törlése vagy hosszú késése esetén az utasoknak nyújtandó  
kártalanítás  és  segítség közös szabályainak megállapításáról,  és  a  295/91/EGK rendelet  hatályon  
kívül helyezéséről szóló, 2004. február 11-i 261/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 5.  
cikkének (3) bekezdését akként kell értelmezni, hogy a légi fuvarozónak, mivel meg kell tennie minden  
ésszerű intézkedést a rendkívüli körülmények elkerülésére, a járat tervezésének szakaszában ésszerűen 
figyelembe kell vennie az ilyen körülmények esetleges felmerüléséhez kapcsolódó késés kockázatát.  
Következésképpen bizonyos időráhagyással kell  számolnia,  amely lehetőség szerint képessé teszi a  
járat egészének teljesítésére, amint a rendkívüli körülmények megszűntek. Ezzel szemben az említett  
rendelkezés nem értelmezhető akként, hogy ésszerű intézkedések címén olyan minimális időráhagyás  
általános és egyöntetű jelleggel történő tervezését írja elő, amely különbségtétel nélkül alkalmazandó  
minden  légi  fuvarozó  tekintetében  valamennyi  olyan  helyzetben,  amikor  rendkívüli  körülmények  
merülnek  fel.  A  légi  fuvarozó  azon  képességének  értékelése  során,  hogy  az  e  körülmények  
felmerüléséből eredő  új feltételek között biztosítsa a menetrend szerinti járat egészének teljesítését,  
ügyelni kell arra, hogy a megkövetelt időráhagyás tartama ne járjon azzal a következménnyel, hogy a  
légi fuvarozó az adott időpontban a vállalkozásának kapacitásait tekintve elviselhetetlen áldozatokat  
vállaljon. Az említett rendelet 6. cikkének (1) bekezdése ezen értékelés keretében nem alkalmazható. 

4 A kérdés: Hírlevél I. évf. 2. szám, Gazdasági ügyszak 2. szám alatt.
5 A kérdés: Hírlevél I. évf. 4. szám, Gazdasági ügyszak 1. szám alatt.
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3.  A Bíróság  (második  tanács)  2011.  május  12-i  ítélete  (a  Marknadsdomstolen  (Svédország) 
előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Konsumentombudsmannen kontra Ving Sverige AB 
(C-122/10. sz. ügy)6 
1. A belső piacon az üzleti vállalkozások fogyasztókkal szemben folytatott tisztességtelen kereskedelmi  
gyakorlatairól,  valamint a 84/450/EGK tanácsi irányelv, a 97/7/EK, a 98/27/EK és a 2002/65/EK  
európai parlamenti és tanácsi irányelvek, valamint a 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi  
rendelet módosításáról szóló, 2005. május 11-i 2005/29/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv  
(„irányelv a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról”) 2. cikkének i) pontjában szereplő „ezáltal  
lehetővé teszi a fogyasztó számára a vásárlást” kifejezést úgy kell értelmezni, hogy a vásárlásra való  
felhívás  már  azzal  megvalósul,  ha  a  reklámozott  termékre  és  annak  árára  vonatkozó  információ  
elegendő  ahhoz,  hogy  a  fogyasztó  képes  legyen  ügyleti  döntést  hozni,  és  nem szükséges,  hogy  a  
kereskedelmi kommunikáció magában foglalja a termék megvásárlásának konkrét lehetőségét, vagy az  
ilyen lehetőség közelében vagy alkalmával jelenjen meg.
2. A 2005/29 irányelv 2. cikkének i) pontját úgy kell értelmezni, hogy a termék árának feltüntetésére  
vonatkozó  követelmény  teljesülhet  abban  az  esetben,  ha  a  kereskedelmi  kommunikáció  alsó  árat  
tartalmaz,  azaz  azt  a  legalacsonyabb  árat,  amelyért  az  értékesített  termék  vagy  termékkategória  
megvásárolható, ugyanakkor a reklámozott terméket vagy termékkategóriát más változatban vagy más  
tartalommal  olyan  árakon  kínálják,  amelyeket  nem  tüntettek  fel.  A  kérdést  előterjesztő  bíróság 
feladata  annak  vizsgálata  —  a  termék  jellegének  és  tulajdonságainak,  valamint  az  alkalmazott  
kereskedelmi kommunikációs eszköznek megfelelően —, hogy az alsó ár feltüntetése lehetővé teszi-e a 
fogyasztó számára az ügyleti döntés meghozatalát. 
3.  A 2005/29 irányelv  2.  cikkének i) pontját  úgy kell  értelmezni,  hogy a termék tulajdonságainak  
feltüntetésére vonatkozó követelmény teljesül azáltal, hogy a termékre szöveggel vagy kép formájában  
hivatkoznak, beleértve azt az esetet is, amikor ugyanazon szöveges vagy képes megjelenítést olyan  
termékkel kapcsolatban alkalmazzák, amelyet több változatban kínálnak. A nemzeti bíróság feladata  
annak  esetről  esetre  történő  meghatározása,  hogy  —  a  termék  jellegének  és  tulajdonságainak,  
valamint  az  alkalmazott  kereskedelmi  kommunikációs  eszköz  figyelembevételével  —  a  fogyasztó  
elegendő  információval  rendelkezik-e a termék azonosításához és megkülönböztetéséhez az ügyleti  
döntés meghozatala érdekében. 
4. A 2005/29 irányelv 7. cikke (4) bekezdésének a) pontját úgy kell értelmezni, hogy elegendő lehet a 
termék  meghatározott  lényeges  tulajdonságait  megadni  és  a  további  adatokkal  kapcsolatban  a  
kereskedő  internetes  oldalára  hivatkozni,  amennyiben  ezen  az  oldalon  alapvető  jelentőségű 
információk találhatók a termék lényeges tulajdonságaira, árára és az említett irányelv 7. cikke (4)  
bekezdésének követelményei  szerinti  egyéb feltételekre vonatkozóan.  A kérdést  előterjesztő  bíróság 
feladata  annak  eseti  megítélése  —  a  vásárlásra  való  felhívás  körülményeire,  az  alkalmazott  
kommunikációs eszközre, valamint a termék jellegére és tulajdonságaira tekintettel —, hogy kizárólag  
a termék meghatározott lényeges tulajdonságainak az említése lehetővé teszi-e a fogyasztó számára a  
tájékozott ügyleti döntés meghozatalát. 
5.  A 2005/29 irányelv a 2005/29 irányelv 7. cikke (4) bekezdésének c) pontját úgy kell értelmezni,  
hogy  kizárólag  az  alsó  árnak  a  vásárlásra  való  felhívásban  történő  megadása  önmagában  nem 
tekinthető megtévesztő mulasztásnak. A nemzeti bíróság feladata annak meghatározása, hogy az alsó  
ár  megadása elegendő-e ahhoz,  hogy az  ár  feltüntetésére  vonatkozóan az  említett  rendelkezésben  
előírt követelményeket teljesültnek lehessen tekinteni. E bíróságnak különösen azt kell megvizsgálnia,  
hogy  a  végső  ár  kiszámítása  módjának  elhagyása  nem  akadályozza-e  a  fogyasztót  abban,  hogy  
tájékozott ügyleti döntést hozzon, és ennek következtében nem vezet-e ahhoz, hogy az olyan ügyleti  
döntést hoz, amelyet egyébként nem hozott volna meg. Szintén figyelembe kell vennie az alkalmazott  
kommunikációs eszköz korlátait,  a termék jellegét és tulajdonságait,  valamint minden olyan egyéb  
intézkedést, amelyet a kereskedő annak érdekében tett, hogy az információt eljuttassa a fogyasztókhoz.  

6 A kérdés: Hírlevél I. évf. 1. szám, Gazdasági ügyszak 3. szám alatt
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Munkaügyi ügyszak

1.  A  Bíróság  elnökének  2011.  március  30-i  végzése  (a  Raad  van  State  (Hollandia) 
előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-158/10. sz. ügy)7

A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését. 

2.  A  Bíróság  2011.  április  7-i  végzése  (az  Arbeitsgericht  Wuppertal  (Németország) 
előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Dieter May kontra AOK Rheinland/Hamburg 
— Die Gesundheitskasse (C-519/09. sz. ügy) 
A  munkaidő-szervezés  egyes  szempontjairól  szóló,  2003.  november  4-i  2003/88/EK  európai  
parlamenti  és  tanácsi  irányelv  7.  cikkének  (1)  és  (2)  bekezdését  úgy  kell  értelmezni,  hogy  a  
„munkavállaló”  fogalma  magában  fogalja  a  társadalombiztosítás  területéhez  tartozó  közjogi  
szervezet  alkalmazottját,  akire  többek  között  a  fizetett  éves  szabadsághoz  való  jogát  illetően  a  
köztisztviselőkre alkalmazandó szabályok vonatkoznak. 

3. A Bíróság elnökének 2011. április  7-i  végzése  (az Unabhängiger  Verwaltungssenat 
Salzburg (Ausztria) előzetes döntéshozatal iránti kérelme)(C-241/10. sz. ügy) 8 
A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését. 

4.  A Bíróság (hatodik  tanács)  2011.  április  7-i  végzése  (az Arbeidshof  te  Antwerpen 
[Belgium] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Dai Cugini NV kontra Rijksdienst 
voor Sociale Zekerheid (C-151/10. sz. ügy)9 
Az UNICE, a CEEP és az ESZSZ által a részmunkaidős foglalkoztatásról kötött keretmegállapodásról  
szóló,  1997.  december  15-i  97/81/EK  tanácsi  irányelv  mellékletében  szereplő,  a  részmunkaidős 
foglalkoztatásról kötött keretmegállapodás 4. szakaszát úgy kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes  
az a nemzeti szabályozás, amely előírja a munkáltatók számára a részmunkaidőben foglalkoztatott  
munkavállalók  munkaszerződéseinek  és  munkaidő-beosztásainak  megőrzésére  és  hozzáférhetővé 
tételére  vonatkozó  kötelezettséget,  amennyiben bizonyítást  nyer,  hogy  e  szabályozás  nem részesíti  
kedvezőtlenebb  bánásmódban  ez  utóbbiakat  a  hasonló  helyzetben  lévő,  teljes  munkaidőben 
foglalkoztatott  munkavállalókhoz képest,  vagy — amennyiben fennáll  ilyen eltérő  bánásmód — ha 
bizonyítást nyer, hogy objektív indokok igazolják ezen eltérő bánásmódot, és az nem haladja meg az  
általa kitűzött célok eléréséhez szükséges mértéket. 
A kérdést előterjesztő bíróság feladata, hogy többek között az alkalmazandó nemzeti jogra tekintettel  
lefolytassa a szükséges ténybeli és jogi vizsgálatot annak értékelése céljából, hogy ez a helyzet áll-e  
fenn az előtte folyamatban lévő ügyben. 
Abban az esetben, ha a kérdést előterjesztő  bíróság arra a következtetésre jut, hogy az alapügyben  
szereplő  nemzeti  szabályozás  összeegyeztethetetlen  a  97/81  irányelv  mellékletében  szereplő,  a 
részmunkaidős  foglalkoztatásról  kötött  keretmegállapodás  4.  szakaszával,  annak  5.  szakasza  1.  
bekezdését úgy kell értelmezni, hogy azzal szintén ellentétes az ilyen szabályozás. 

5. A Bíróság elnökének 2011. április  7-i  végzése  (az Unabhängiger  Verwaltungssenat 
Salzburg [Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-471/10. sz. ügy)10 
A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését. 

6.  A  Bíróság  (nagytanács)  2011.  május  10-i  ítélete  (az  Arbeitsgericht  Hamburg 
(Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Jürgen Römer kontra Freie und 
Hansestadt Hamburg (C-147/08. sz. ügy) 
1.  A foglalkoztatás  és  a  munkavégzés  során  alkalmazott  egyenlő  bánásmód  általános  kereteinek  
létrehozásáról szóló, 2000. november 27-i 2000/78/EK tanácsi irányelv úgy értelmezendő, hogy sem a 

7 A kérdés: Hírlevél I. évf. . szám, Munkaügyi ügyszak 5. szám alatt.
8 A kérdés: Hírlevél I. évf. 4. szám, Munkaügyi ügyszak 2. szám alatt.
9 A kérdés: Hírlevél I. évf. 2. szám, Munkaügyi ügyszak 3. szám alatt.
10 A kérdés: Hírlevél II. évf. 1. szám, Munkaügyi ügyszak 2. szám alatt.
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3. cikkének (3) bekezdése, sem a (22) preambulumbekezdése miatt nem kerülnek ki a tárgyi hatálya  
alól az olyan, az EUMSZ 157. cikk értelmében vett díjazásnak minősülő kiegészítő nyugellátások, mint  
amelyeket  a  Freie  und  Hansestadt  Hamburg  a  Hamburg  szövetségi  tartománynak  a  Freie  und  
Hansestadt Hamburg munkavállalóinak kiegészítő öregségi nyugdíjáról és özvegyi nyugdíjáról szóló  
törvénye (Erstes Ruhegeldgesetz der Freien und Hansestadt Hamburg) 1995. május 30-i változata  
alapján volt munkavállalóinak, valamint azok túlélő hozzátartozóinak fizet. 
2.  A 2000/78 irányelv 1., 2. cikkének és 3. cikke (1) bekezdése c) pontjának együttesen értelmezett  
rendelkezéseivel  ellentétes  az  olyan  nemzeti  rendelkezés,  mint  a  Hamburg  szövetségi  tartomány  
említett  törvénye  10.  §-ának  (6)  bekezdése,  amely  szerint  az  élettársi  kapcsolatban  élő  ellátásra 
jogosult  alacsonyabb  összegű  kiegészítő  nyugellátást  kap,  mint  a  nem  tartósan  külön  élő  házas  
ellátásra jogosult, ha 
— az érintett tagállamban a házasság különböző nemű személyeknek van fenntartva, és mellette olyan  

életközösség is létezik, mint amelyről a bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló 2001. február 16-i  
törvény (Gesetz über die Eingetragene Lebenspartnerschaft) rendelkezik, amely az azonos nemű 
személyek számára van fenntartva, és 

—  szexuális  irányultságon alapuló közvetlen hátrányos megkülönböztetés  áll  fenn amiatt,  hogy a  
nemzeti  jogban  az  említett  élettárs  az  említett  nyugellátás  tekintetében  a  házas  személyéhez  
hasonló jogi és ténybeli helyzetben van. A hasonlóság vizsgálata a kérdést előterjesztő  bíróság 
hatáskörébe  tartozik,  amelynek  során  a  házastársaknak,  illetve  élettársi  kapcsolatban  élő 
személyeknek a megfelelő intézmények keretében szabályozott, a szóban forgó ellátás tárgyára és  
nyújtásának feltételeire tekintettel releváns jogaira és kötelezettségeire kell összpontosítania.

3.  Abban  az  esetben,  ha  Hamburg  szövetségi  tartománynak  a  Freie  und  Hansestadt  Hamburg  
munkavállalóinak kiegészítő öregségi nyugdíjáról és özvegyi nyugdíjáról szóló törvénye 1995. május  
30-i  változata  10.  §-ának  (6)  bekezdése  a  2000/78  irányelv  2.  cikke  értelmében  vett  hátrányos  
megkülönböztetésnek  minősül,  az  alapügy  felpereséhez  hasonló  magánszemély  leghamarabb  az  
említett  irányelv  átültetési  határidejének  lejártát  követően,  vagyis  2003.  december  3-tól  kezdve  
hivatkozhat az egyenlő  bánásmódhoz való jogra, anélkül hogy meg kellene várnia, hogy az említett  
rendelkezést a nemzeti jogalkotó összhangba hozza az uniós joggal. 

7. A Bíróság (hetedik tanács) 2011. május 19-i ítélete (a Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla  y  León  (Spanyolország)  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme)  —  David 
Barcenilla Fernández, Pedro Antonio Macedo Lozano kontra Gerardo García SL (C-
256/10. és C-261/10. sz. egyesített ügyek)11

1.  A  2007.  június  20-i  2007/30/EK  európai  parlamenti  és  tanácsi  irányelvvel  módosított,  a  
munkavállalók  fizikai  tényezők  (zaj)  hatásának  való  expozíciójára  vonatkozó  egészségügyi  és  
biztonsági  minimumkövetelményekről  szóló,  2003.  február  6-i  2003/10/EK európai  parlamenti  és  
tanácsi irányelvet (tizenhetedik egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikke (1) bekezdésének  
értelmében) úgy kell értelmezni, hogy egy olyan vállalkozás munkáltatója, amelynél a munkavállalók  
napi zajexpozíciójának szintje az egyéni hallásvédők használatának hatását figyelmen kívül hagyva  
túllépi a 85 dB(A)-t, nem teljesíti az ezen irányelvből eredő  kötelezettségeket pusztán azáltal, hogy  
olyan  hallásvédőket  bocsát  e  munkavállalók  rendelkezésére,  amelyeknek  köszönhetően  a  napi  
zajexpozíció  szintje  80  dB(A)  alá  csökken,  mivel  e  munkáltató  köteles  egy  olyan  műszaki  vagy  
szervezeti intézkedésekből álló programot is végrehajtani, amelynek a célja az ilyen zajexpozíciónak  
az egyéni hallásvédők használata hatásának a figyelmen kívül hagyásával mért 85 dB(A) alá történő 
csökkentése. 
2.  A 2007/30 irányelvvel módosított 2003/10 irányelvet úgy kell értelmezni, hogy nem követeli meg  
valamely munkáltatótól, hogy csupán azért fizessen bérpótlékot azon munkavállalók részére, akiket az  
egyéni hallásvédők használata hatásának a figyelmen kívül hagyásával mért 85 dB(A)-t meghaladó  
zajexpozíció  ér,  mert  nem  hajtott  végre  egy  napi  zajexpozíció  csökkentését  célzó,  műszaki  vagy  
szervezeti  intézkedésekből  álló  programot.  Azonban  a  nemzeti  jognak  olyan  megfelelő 
mechanizmusokat  kell  előírniuk,  amelyek  biztosítják,  hogy  azon  munkavállaló,  akit  az  egyéni  
hallásvédők használata hatásának a figyelmen kívül  hagyásával  mért  85 dB(A)-t  meghaladó napi  

11 A kérdés: Hírlevél I. évf. 4. szám, Munkaügyi ügyszak 3. és 5. szám alatt.
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zajexpozíció ér, hivatkozhasson a 2003/10 irányelv 5. cikkének (2) bekezdésében előírt  megelőzési  
kötelezettségek munkáltató általi teljesítésére. 

8.  A  Bíróság  (első  tanács)  2011.  május  26-i  ítélete  (a  Centrale  Raad  van  Beroep 
(Hollandia)  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme)  —  Raad  van  bestuur  van  het 
Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen kontra H. Akdas és társai (C-485/07. sz. 
ügy) 
1.  Az Európai Közösségek tagállamai szociális biztonsági rendszereinek a török munkavállalókra és  
családtagjaikra  történő  alkalmazásáról  szóló,  1980.  szeptember  19-i  3/80.  sz.  társulási  tanácsi  
határozat 6. cikke (1) bekezdésének első albekezdése úgy értelmezendő, hogy közvetlen hatálya van,  
ezért azon török állampolgároknak, akikre e rendelkezés alkalmazandó, joguk van arra a tagállami  
nemzeti bíróságok előtt közvetlenül hivatkozni az azzal ellentétes belső jogszabályok alkalmazásának 
kizárása érdekében. 
2. A 3/80 határozat 6. cikke (1) bekezdésének első albekezdése úgy értelmezendő, hogy az alapügyben 
szóban forgóhoz hasonló körülmények között azzal ellentétes azon tagállami szabályozás, amely —  
mint  a  kiegészítő  támogatásokról  szóló,  1986.  november  6-i  törvény  (Toeslagenwet)  4a.  cikke  —  
megvonja  a  nemzeti  jogszabály  alapján  biztosított  olyan  ellátás,  mint  a  rokkantságinyugdíj-  
kiegészítés  kedvezményét  a  korábbi  migráns  török  munkavállalóktól,  ha  azok  visszatértek  
Törökországba azután, hogy elvesztették tartózkodási jogukat a fogadó tagállamban azon körülmény  
folytán, hogy ott rokkanttá váltak. 
3. Az Európai Gazdasági Közösség és Törökország közötti társulás létrehozásáról szóló, egyrészről a 
Török  Köztársaság,  másrészről  az  EGK tagállamai  és  a  Közösség  által  1963.  szeptember  12-én  
Ankarában aláírt,  a  Közösség  nevében az  1963.  december  23-i  64/732/EGK tanácsi  határozattal  
megkötött,  jóváhagyott  és  megerősített  megállapodás  9.  cikke  nem  alkalmazandó  az  alapügyben  
szóban forgóhoz hasonló helyzetben. 

Polgári ügyszak

1. A Bíróság (első  tanács) 2011. május 19-i  ítélete  (a Corte di Appello di  Firenze  — 
Olaszország előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Tonina Enza Iaia és társai kontra 
a Ministero dell’Istruzione és társai (C-452/09. sz. ügy) 
Az  uniós  jogot  akként  kell  értelmezni,  hogy  azzal  nem  ellentétes  az,  hogy  valamely  tagállam  a  
magánszemélyek által valamely irányelvben rájuk ruházott jogok védelme céljából benyújtott kereset  
tekintetében ésszerű elévülési idő elteltére hivatkozzon kifogásként, még akkor is, ha a tagállam nem  
ültette át helyesen az irányelvet, feltéve hogy a kereset elkésettségét — magatartása okán — nem a  
tagállam okozta. Az uniós jog megsértésének a Bíróság általi megállapítása nem érinti az elévülési  
idő kezdetének időpontját abban az esetben, ha az említett jogsértéshez nem fér kétség. 

A  Bíróság  (negyedik  tanács)  2011.  május  26-i  ítélete  (a  Landesgericht  Innsbruck 
(Ausztria)  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme)  —  Gebhard  Stark  kontra  DAS 
Österreichische Allgemeine Rechtsschutzversicherung AG (C-293/10. sz. ügy) 
A  jogvédelmi  biztosítással  kapcsolatos  törvényi,  rendeleti  és  közigazgatási  rendelkezések  
összehangolásáról  szóló,  1987.  június  22-i  tanácsi  irányelv  4.  cikkének  (1)  bekezdését  úgy  kell  
értelmezni, hogy azzal nem ellentétes az a nemzeti szabályozás, amelynek értelmében olyan kikötés  
tehető,  amely  szerint  a  biztosított  érdekeinek  a  közigazgatási  vagy  bírósági  eljárásokban  történő 
védelmére  csak  olyan  képviseletre  hivatásszerűen  jogosult  személyt  választhat,  aki  az  első  fokon 
illetékességgel  rendelkező  bíróság  vagy  közigazgatási  hatóság  székhelyén  rendelkezik  irodával,  
amennyiben — a  célból,  hogy  a  biztosított  azon szabadságát,  hogy  megválassza  a  képviseletével  
megbízott  személyt,  ne  fosszák  meg  lényegétől  —  e  korlátozás  kizárólag  a  jogvédelem  eljárási  
költségeinek a biztosító által történő fedezésének terjedelmét érinti, és az e biztosító által ténylegesen  
kifizetett visszatérítés elegendő, aminek vizsgálata a kérdést előterjesztő bíróság feladata. 
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2. A Bíróság (harmadik tanács) 2011. június 9-i ítélete (a Supremo Tribunal de Justiça 
[Portugália] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — José Maria Ambrósio Lavrador, 
Maria  Cândida Olival  Ferreira  Bonifácio  kontra Companhia de Seguros Fidelidade-
Mundial SA (C-409/09. sz. ügy) 
A tagállamok gépjármű-felelősségbiztosításra és a biztosítási kötelezettség ellenőrzésére vonatkozó  
jogszabályainak közelítéséről szóló, 1972. április 24-i 72/166/EGK tanácsi irányelvet, a tagállamok  
gépjármű-felelősségbiztosításra vonatkozó jogszabályainak közelítéséről szóló, 1983. december 30-i  
84/5/EGK második tanácsi irányelvet és a gépjárműhasználattal kapcsolatos polgári jogi felelősség  
biztosítására  vonatkozó tagállami  jogszabályok közelítéséről  szóló,  1990.  május  14-i  90/232/EGK  
harmadik tanácsi irányelvet úgy kell értelmezni, hogy azokkal nem ellentétesek azok a polgári jogi  
felelősségi joghoz tartozó nemzeti rendelkezések, amelyek lehetővé teszik, hogy a baleset károsultja  
esetében — ezen károsultnak a saját károsodásában való kizárólagos vagy részbeni közrehatásának  
egyedi mérlegelése alapján — kizárják vagy korlátozzák azt a jogot,  hogy a balesetben részt vevő  
gépjárműre kötött felelősségbiztosítás alapján kártérítést igényeljen.

3. A Bíróság (harmadik tanács) 2011. június 9-i ítélete (a Tribunale ordinario di Vicenza 
(Olaszország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Electrosteel Europe SA kontra 
Edil Centro SpA (C-87/10. sz. ügy) 
1.  A polgári  és  kereskedelmi  ügyekben a  joghatóságról,  valamint  a  határozatok  elismeréséről  és  
végrehajtásáról  szóló,  2000.  december  22-i  44/2001/EK  tanácsi  rendelet  5.  cikke  1.  pontja  b)  
alpontjának első francia bekezdését úgy kell értelmezni, hogy távértékesítés esetén azon helyet, ahol a  
szerződés alapján az  árut  leszállították,  vagy le  kellett  volna szállítani,  e  szerződés rendelkezései  
alapján kell meghatározni. 
2.  Annak vizsgálata során, hogy e szállítási hely meghatározása „szerződés alapján” történt-e, az  
eljáró  nemzeti  bíróságnak  tekintetbe  kell  vennie  e  szerződés  valamennyi  releváns  klauzuláját  és  
kikötését,  ideértve  a Nemzetközi  Kereskedelmi  Kamara által  kidolgozott  Incoterms („international  
commercial  terms”)  elnevezésű  klauzulagyűjtemény  2000-ben  közzétett  változatához  hasonló,  a  
nemzetközi  kereskedelmi  gyakorlat  által  általánosságban  elismert  és  elfogadott  klauzulákat  és  
kikötéseket, amennyiben azok alkalmasak e hely egyértelmű azonosítására. 
3.  Amennyiben a szállítási  helyet  ez alapján nem lehet  meghatározni,  anélkül  hogy a szerződésre  
irányadó anyagi jogi jogszabályokhoz kellene fordulni, e hely ott található, ahol az árut az adásvételi  
ügylet szerinti rendeltetési helyen a vevőnek oly módon adják át, hogy ezáltal megszerzi vagy meg  
kellene szereznie az áru feletti tényleges rendelkezés jogát. 

4.  A  Bíróság  (első  tanács)  2011.  június  16-i  ítélete  (Bundesgerichtshof,  Amtsgericht 
Schorndorf  —  Németország  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme)  —  Gebr.  Weber 
GmbH kontra Jürgen Wittmer; Ingrid Putz kontra Medianess Electronics (C-65/09. és 
C-87/09. sz. ügy) 
1. A fogyasztási cikkek adásvételének és a kapcsolódó jótállásnak egyes vonatkozásairól szóló, 1999.  
május 25-i 1999/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikkének (2) és (3) bekezdését úgy  
kell értelmezni, hogy amennyiben valamely nem szerződésszerű, a hiba megnyilvánulását megelőzően  
a  fogyasztási  cikk  természetének  és  céljának  megfelelően  a  fogyasztó  által  jóhiszeműen  beépített  
fogyasztási cikk szerződésszerű állapotát kicserélés útján helyreállítják, az eladó köteles arra, hogy  
vagy saját maga távolítsa el ezt a fogyasztási cikket arról a helyről, ahová azt beépítették, és oda a  
csereként átadott fogyasztási cikket beépítse, vagy arra, hogy viselje az említett eltávolítással és a  
csereként  átadott  fogyasztási  cikk  beépítésével  járó,  szükséges  költségeket.  Az  eladónak  ez  a  
kötelezettsége attól függetlenül fennáll, hogy az eladó — az adásvételi szerződés alapján — köteles  
lett volna-e beépíteni az eredetileg vásárolt fogyasztási cikket. 
2. Az 1999/44 irányelv 3. cikkének (3) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az, hogy  
valamely nemzeti jogszabály biztosítja az eladó számára azt a jogot, hogy azon indokkal tagadhassa  
meg  a  nem szerződésszerű  fogyasztási  cikk  kicserélését  —  mint  az  egyetlen  lehetséges  orvoslási  
módszert —, hogy a kicserélés a fogyasztási cikk hibátlan állapotbani értékére és a hiba jelentőségére  
tekintettel  aránytalan  költségeket  okoz,  e  fogyasztási  cikk  azon  helyről  való  eltávolításának  
kötelezettsége miatt, ahová azt beépítették, valamint a csereként átadott fogyasztási cikk oda történő  
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beépítésének  kötelezettsége  miatt.  Ezzel  a  rendelkezéssel  azonban  nem  ellentétes  az,  hogy  a  
fogyasztónak  a  hibás  fogyasztási  cikk  eltávolításával  és  a  csereként  átadott  fogyasztási  cikk  
beépítésével  járó költségek megtérítéséhez  való jogát  ilyen esetben az  eladó által  vállalt  arányos  
összegre korlátozzák. 

Közigazgatási ügyszak

1. A Bíróság (ötödik tanács) 2011. március 24-i végzése (a Mora Kommun (Svédország) 
előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-344/09. sz. ügy)12 
Az Európai Unió Bíróságának nyilvánvalóan nincs hatásköre arra, hogy a Mora kommun, Miljö-och  
hälsoskyddsnämnden  (Svédország)  által  a  2009.  június  2-i  határozatban  előterjesztett  kérdést  
megválaszolja. 

2. A Bíróság (ötödik tanács) 2011. április 8-i végzése (a Curtea de Apel Târgu–Mureș 
(Románia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) Daniel Ionel Obreja kontra Ministerul 
Economiei și Finanțelor és társai (C-136/10. és C-178/10. sz. egyesített ügyek) 13

Az EUMSZ 110. cikket úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes, ha valamely tagállam a gépjárművek 
e tagállamban való első nyilvántartásba vételekor a gépjárműveket terhelő környezetszennyezési adót  
vezet  be,  amennyiben ezt  az  adóügyi  intézkedést  oly  módon alakítja  ki,  hogy az  visszatart  a  más  
tagállamokban vásárolt használt járműveknek az említett tagállamban való forgalomba helyezésétől,  
anélkül azonban, hogy visszatartana a belföldi piacon jelenlévő, ugyanolyan életkorú és használtsági  
fokú használt járművek megvásárlásától. 

3.  A  Bíróság  (ötödik  tanács)  2011.  április  8-i  végzése  (a  Curtea  de  Apel  Craiova 
(Románia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Administrația Finanțelor Publice a 
Municipiului Târgu-Jiu, Administrația Fondului pentru Mediu kontra Victor Vinel Ijac 
(C-336/10. sz. ügy)14 
Az EUMSZ 110. cikket úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes, ha valamely tagállam a gépjárművek 
e tagállamban való első nyilvántartásba vételekor a gépjárműveket terhelő környezetszennyezési adót  
vezet  be,  amennyiben ezt  az  adóügyi  intézkedést  oly  módon alakítja  ki,  hogy az  visszatart  a  más  
tagállamokban vásárolt használt járműveknek az említett tagállamban való forgalomba helyezésétől,  
anélkül azonban, hogy visszatartana a belföldi piacon jelenlévő, ugyanolyan életkorú és használtsági  
fokú használt járművek megvásárlásától. 

4. A Bíróság (ötödik tanács) 2011. április 8-i végzése (a Tribunalul Suceava [Románia] 
előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Aurora Elena Sfichi kontra Direcția Generală 
a Finanțelor Publice Suceava Administrația Finanțelor Publice Suceava, Administrația 
Fondului  pentru  Mediu;  Adrian  Ila  ș kontra  Direcția  Generală  a  Finanțelor  Publice 
Suceava,  Administrația  Finanțelor  Publice  Suceava,  Administrația  Fondului  pentru 
Mediu (C-29/11. és C-30/11. sz. egyesített ügyek)15 
Az EUMSZ 110. cikket úgy kell  értelmezni, hogy azzal ellentétes, ha valamely tagállam a  
gépjárművek  e  tagállamban  való  első  nyilvántartásba  vételekor  a  gépjárműveket  terhelő 
környezetszennyezési adót vezet be, amennyiben ezt az adóügyi intézkedést oly módon alakítja  
ki,  hogy  az  visszatart  a  más  tagállamokban  vásárolt  használt  járműveknek  az  említett  
tagállamban való forgalomba helyezésétől, anélkül azonban, hogy visszatartana a belföldi  
piacon  jelenlévő,  ugyanolyan  életkorú  és  használtsági  fokú  használt  járművek  
megvásárlásától. 

12 A kérdés: Hírlevél I. évf. 7 szám, Közigazgatási ügyszak 1. szám alatt.
13 A kérdés: Hírlevél I. évf. 2. szám, Közigazgatási ügyszak 5. szám alatt.
14 A kérdés: Hírlevél I. évf. 6. szám, Közigazgatási ügyszak 6. szám alatt.
15 A kérdés: Hírlevél II. évf. 5. szám, Közigazgatási ügyszak 8. szám alatt.
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5.  A Bíróság  (első  tanács)  2011.  május  5-i  ítélete  (a  Bundesfinanzhof  (Németország) 
előzetes döntéshozatal iránti kérelmei) — Hauptzollamt Koblenz kontra Kurt Etling és 
Thomas Etling,  valamint Hauptzollamt Oldenburg kontra Theodor Aissen, Hermann 
Rohaan (C-230/09. és C-231/09. sz. egyesített ügyek) 
1. A 2004. december 22-i 2217/2004/EK tanácsi rendelettel módosított, a tej- és tejtermékágazatban  
illeték megállapításáról szóló, 2003. szeptember 29-i 1788/2003/EK tanácsi rendelet 10. cikkének (3)  
bekezdését  úgy kell  értelmezni,  hogy a szállításokra juttatott  nemzeti  referenciamennyiség fel  nem  
használt részének újrakiosztását az egyes túlszállító termelők egyéni referenciamennyiségének — azaz,  
az adott tizenkét hónapos időszakban április 1-jén megállapított egyéni referenciamennyiségének —  
arányában, vagy a tagállamok által meghatározandó objektív kritériumok alapján kell elvégezni. Az  
egyéni referenciamennyiségnek az e rendelkezésben alkalmazott fogalma nem teszi lehetővé az ezen  
időszak során történő referenciamennyiség-átruházások figyelembevételét. 
2. Az olyan nemzeti szabályozásnak, amely kihasználja a 2217/2004 rendelettel módosított 1788/2003  
rendelet 10. cikkének (3) bekezdésében előírt, a szállításokra juttatott nemzeti referenciamennyiség fel  
nem használt  részének  újrakiosztására  vonatkozó  objektív  kritériumok  előírásának  a  lehetőségét,  
tiszteletben kell tartania különösen az uniós jog általános elveit, valamint a közös agrárpolitika — és  
konkrétabban a tejágazat piacainak közös szervezése — által követett célokat. 
3.  E  célokkal  nem  ellentétes  az  e  lehetőség  kihasználása  keretében  elfogadott  olyan  nemzeti  
szabályozás, amely lehetővé teszi a túlszállító termelők számára, hogy amennyiben a részükre az adott  
tizenkét  hónapos  időszak  folyamán  a  2217/2004  rendelettel  módosított  1788/2003  rendelet  
rendelkezései szerint olyan egyéni referenciamennyiséget ruháztak át, amelyre vonatkozóan az azzal  
korábban rendelkező termelő ugyanezen időszak során már termelt és szállított tejet, részt vehessenek  
ezen újrakiosztásban oly módon, hogy e referenciamennyiség egy részét vagy teljes egészét figyelembe  
veszik. A tagállamoknak azonban ügyelniük kell arra, hogy az ilyen szabályozás ne eredményezzen  
olyan átruházásokat, amelyek az e rendeletben előírt feltételek formális tiszteletben tartása ellenére  
kizárólag  azt  célozzák,  hogy  egyes,  túlszállító  termelők  ezen  újrakiosztáskor  kedvezőbb  helyzetbe 
kerülhessenek. 
4. A 2005. január 26-i 118/2005/EK bizottsági rendelettel módosított, a közös agrárpolitika keretébe  
tartozó közvetlen támogatási  rendszerek közös szabályainak megállapításáról  és  a  mezőgazdasági  
termelők  részére  meghatározott  támogatási  rendszerek  létrehozásáról,  továbbá  a  2019/93/EGK,  
1452/2001/EK,  1453/  2001/EK,  1454/2001/EK,  1868/94/EK,  1251/1999/EK,  1254/1999/EK,  
1673/2000/EK, 2358/71/EGK és a 2529/2001/EK rendelet módosításáról szóló, 2003. szeptember 29-i  
1782/2003/EK tanácsi rendelet 95. cikkének (1) bekezdésében foglalt „az adott mezőgazdasági üzem 
rendelkezésére álló, támogatásra jogosult egyéni referenciamennyiség” kifejezést, amely megfelel a  
„rendelkezésre álló referenciamennyiségnek” a 2217/2004 rendelettel módosított 1788/2003 rendelet  
5. cikkének k) pontjában meghatározott fogalmának, úgy kell értelmezni, hogy amennyiben valamely  
termelőre az adott tizenkét hónapos időszak során olyan referenciamennyiséget ruháztak át, amelyre  
vonatkozóan annak átruházója ugyanezen időszak során már szállított tejet, ez a fogalom az átvevő 
tekintetében  nem  foglalja  magában  az  átruházott  referenciamennyiség  azon  részét,  amelyre  
vonatkozóan az átruházó már szállított tejet illetékmentesen. 

6.  A Bíróság  (harmadik tanács)  2011.  május  5-i  ítélete  (a  Bundesverwaltungsgericht 
(Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Deutsche Telekom AG kontra 
Bundesrepublik Deutschland (C-543/09. sz. ügy) 
1.  Az  egyetemes  szolgáltatásról,  valamint  az  elektronikus  hírközlő  hálózatokhoz  és  elektronikus  
hírközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhasználói jogokról szóló, 2002. március 7-i 2002/22/EK  
európai parlamenti és tanácsi irányelv (Egyetemes szolgáltatási irányelv) 25. cikkének (2) bekezdését  
úgy kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes az a nemzeti szabályozás, amely a végfelhasználókhoz  
telefonszámot rendelő  vállalkozásokat  arra kötelezi,  hogy nemcsak a saját  előfizetőikre vonatkozó  
adatokat,  hanem a  harmadik  vállalkozások  előfizetőire  vonatkozóan birtokukban lévő  adatokat  is  
bocsássák azon vállalkozások rendelkezésére, amelyek tevékenysége a nyilvánosan elérhető tudakozó-  
és telefonkönyv-szolgáltatás nyújtásából áll. 
2.  Az  elektronikus  hírközlési  ágazatban  a  személyes  adatok  kezeléséről,  feldolgozásáról  és  a  
magánélet  védelméről  szóló,  2002.  július 12-i  2002/58/EK európai parlamenti  és tanácsi  irányelv  
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(Elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv) 12. cikkét úgy kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes  
az  a  nemzeti  szabályozás,  amely  a  nyilvános  telefonkönyveket  megjelentető  vállalkozásokat  arra 
kötelezi, hogy a más telefonszolgáltatók előfizetőire vonatkozóan birtokukban lévő személyes adatokat  
bocsássák valamely harmadik vállalkozás rendelkezésére — amely harmadik vállalkozás tevékenysége  
nyomtatott  vagy  elektronikus  telefonkönyvek  megjelentetéséből,  vagy  ezen  telefonkönyveknek  
tudakozószolgálaton keresztül való hozzáférhetővé tételéből áll —, anélkül hogy ezt az adattovábbítást  
az előfizetők újabb hozzájárulásától tenné függővé, amennyiben egyrészt az előfizetőket az adataiknak 
nyilvános telefonkönyvben való első  feltüntetése  előtt  tájékoztatták a feltüntetés  céljáról,  valamint  
arról a tényről, hogy ezeket az adatokat közölhetik valamely másik telefonos szolgáltatóval, másrészt  
ha biztosítják,  hogy az  említett  adatokat  a  továbbításukat  követően kizárólag arra a célra fogják  
felhasználni, amely célra az adatoknak az első megjelentetés céljából való gyűjtése történt. 

7.  A  Bíróság  (negyedik  tanács)  2011.  május  5-i  ítélete  (a  Finanzgericht  Hamburg 
(Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Ze Fu Fleischhandel GmbH és 
Vion Trading GmbH kontra Hauptzollamt Hamburg-Jonas (C-201/10. és C-202/10. sz. 
egyesített ügyek)16 
1.  Olyan körülmények  között,  mint  az  alapügyekben szereplők,  főszabály  szerint  nem ellentétes  a  
jogbiztonság  elvével,  ha  az  Európai  Közösségek  pénzügyi  érdekeinek  védelméről  szóló,  1995.  
december  18-i  2988/95/EK,  Euratom  tanácsi  rendeletben  meghatározott  európai  uniós  pénzügyi  
érdekek védelmével összefüggésben és e rendelet 3. cikke (3) bekezdésének alkalmazásában valamely  
tagállam  nemzeti  hatóságai  és  bíróságai  egy  jogalap  nélkül  folyósított  export-visszatérítés  
visszafizetésére vonatkozó jogvita esetén „analógia útján” alkalmaznak olyan elévülési időt, amely  
általános nemzeti jogi rendelkezésen alapul, feltéve azonban, hogy az ilyen, ítélkezési gyakorlatból  
eredő  jogalkalmazás kellően előrelátható volt,  aminek vizsgálata  a  kérdést  előterjesztő  bíróságra 
hárul. 
2. Olyan körülmények között, mint az alapügyekben szereplők, ellentétes az arányosság elvével, ha —  
a 2988/95 rendelet 3. cikkének (3) bekezdésében a tagállamok számára biztosított jog érvényesítése  
során  —  harmincéves  elévülési  időt  alkalmaznak  jogosulatlanul  kapott  export-visszatérítések  
visszafizetésére vonatkozó jogvita esetén. 
3. Olyan körülmények között, mint az alapügyekben szereplők, ellentétes a jogbiztonság elvével, ha a  
2988/95 rendelet 3. cikke (3) bekezdése szerinti „hosszabb” elévülési idő olyan, az általános jogban 
előírt  elévülési  időn  alapulhat,  amelyet  bírósági  úton  csökkentettek  annak  érdekében,  hogy  
alkalmazása  megfeleljen  az  arányosság  elvének,  mivel  ilyen  körülmények  között  mindenképpen  a  
2988/95 rendelet 3.  cikke (1) bekezdésének első  albekezdésében előírt  négyéves elévülési időt kell  
alkalmazni. 

8. A Bíróság (negyedik tanács) 2011. május 12-i ítélete (az Oberverwaltungsgericht für 
das Land Nordrhein- Westfalen (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — 
Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Landesverband Nordrhein-Westfalen 
eV kontra Bezirksregierung Arnsberg (C-115/09. sz. ügy) 
1. A 2003. május 26-i 2003/35/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított, az egyes köz-  
és  magánprojektek  környezetre  gyakorolt  hatásainak  vizsgálatáról  szóló,  1985.  június  27-i  
85/337/EGK tanácsi irányelv 10a. cikkét úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az a szabályozás,  
amely a 85/337 irányelv 1. cikkének (2) bekezdésében szereplő, a környezetvédelmet előmozdító nem 
kormányzati  szervezet  tekintetében  azon  okból  nem ismeri  el  annak  lehetőségét,  hogy  a  2003/35 
irányelvvel módosított 85/337 irányelv 1. cikkének (1) bekezdése értelmében a „környezetre várhatóan  
jelentős  hatást  gyakorló”  projekteket  engedélyező  határozatokkal  szembeni  jogorvoslati  eljárás  
keretében a bíróság előtt  egy,  az uniós jogból  eredő,  környezetvédelmi célú szabály megsértésére  
hivatkozzon, hogy e szabály kizárólag a közösség, és nem az egyén érdekeit védi. 
2.  Az  ilyen  szervezet  a  2003/35  irányelvvel  módosított  85/337  irányelv  10a.  cikke  harmadik  
bekezdésének utolsó mondatára alapíthatja azt a jogot, hogy a módosított 85/337 irányelv 1. cikkének  
(1) bekezdése értelmében a „környezetre várhatóan jelentős hatást gyakorló” projekteket engedélyező 
határozatokkal  szembeni  jogorvoslati  eljárás  keretében  a  bíróság  előtt  a  2006.  november  20-i  

16 A kérdés: Hírlevél I. évf. 3. szám, Közigazgatási ügyszak 5. szám alatt.
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2006/105/EK tanácsi irányelvvel módosított, a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és  
növények védelméről szóló, 1992. május 21-i 92/43/EGK tanácsi irányelv 6. cikkéből eredő nemzeti  
jogi rendelkezések megsértésére hivatkozzon, jóllehet a nemzeti eljárási jog ezt azon okból nem teszi  
számára lehetővé, hogy a hivatkozott rendelkezések a közösség, és nem az egyén érdekeit védik. 

9. A Bíróság (második tanács) 2011. május 12-i ítélete (a Vilniaus miesto 1 apylinkės 
teismas  (Litván  Köztársaság)  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme)  —  Malgožata 
Runevič-Vardyn,  Łukasz  Paweł  Wardyn  kontra  Vilniaus  miesto  savivaldybės 
administracija és társai (C-391/09. sz. ügy) 
1.  Az olyan nemzeti szabályozás, amely szerint az állam által kiállított anyakönyvi okmányokban a  
személyek családi nevét és utónevét kizárólag a hivatalos nemzeti nyelv szerinti írásmód szabályainak  
megfelelő alakban lehet átírni, a személyek közötti, faji vagy etnikai származásra való tekintet nélküli  
egyenlő  bánásmód  elvének  alkalmazásáról  szóló,  2000.  június  29-i  2000/43/EK  tanácsi  irányelv  
hatálya alá nem tartozó helyzetre vonatkozik. 
2. Az EUMSZ 21. cikket a következőképpen kell értelmezni: 
—  azzal  nem ellentétes,  ha valamely tagállam hatáskörrel  rendelkező  hatóságai  — olyan nemzeti  

szabályozás  alapján,  amely  szerint  az  ezen  állam  által  kiállított  anyakönyvi  okmányokban  a  
személyek  családi  nevét  és  utónevét  kizárólag  a  hivatalos  nemzeti  nyelv  szerinti  írásmód  
szabályainak megfelelő alakban lehet átírni — megtagadják az állam egyik állampolgára családi  
nevének és utónevének a születési és a házassági anyakönyvi kivonatban valamely másik tagállam  
írásmódjára vonatkozó szabályok szerinti módosítását; 

— azzal nem ellentétes, ha valamely tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságai — olyan körülmények  
között,  mint  amelyekről  az  alapeljárásban  szó  van,  és  az  említett  szabályozás  alapján  —  
megtagadják a házastárs uniós polgárok által az egyikük származási helye szerinti tagállamban  
kiállított  anyakönyvi  okmányokban  szereplő,  közösen  viselt  családi  névnek  az  ez  utóbbi  állam  
írásmódjára vonatkozó szabályok szerinti alakban történő módosítását, feltéve hogy e megtagadás  
nem  okoz  jelentős  adminisztratív,  szakmai  vagy  magánjellegű  hátrányt  az  említett  uniós  
polgároknak, amit a kérdést előterjesztő  bíróságnak kell  eldöntenie. Ha megállapítható, hogy e  
feltétel teljesül, szintén e bíróság feladata annak megvizsgálása, hogy a módosítás megtagadása  
szükséges-e a nemzeti szabályozás által biztosítani kívánt érdekek védelméhez, illetve arányos-e a  
jogszerűen kitűzött céllal; 

— azzal nem ellentétes, ha valamely tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságai — olyan körülmények  
között,  mint  amelyekről  az  alapeljárásban  szó  van,  és  az  említett  szabályozás  alapján  —  
megtagadják a más tagállam állampolgárságával rendelkező  uniós polgár házassági anyakönyvi  
kivonatának annak érdekében történő módosítását, hogy e kivonatban az említett polgár utónevei  
át legyenek írva diakritikus jelekkel — ahogyan a származási helye szerinti tagállam által kiállított  
anyakönyvi okmányokban is át lettek írva — és az ez utóbbi állam hivatalos nemzeti nyelvének  
írásmódjára vonatkozó szabályoknak megfelelő alakban. 

10.  A  Bíróság  (második  tanács)  2011.  május  12-i  ítélete  (a  Sąd  Najwyższy 
(Lengyelország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Polska Telefonia Cyfrowa sp. 
z o.o. kontra Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (C-410/09. sz. ügy)
A Cseh  Köztársaság,  az  Észt  Köztársaság,  a  Ciprusi  Köztársaság,  a  Lett  Köztársaság,  a  Litván  
Köztársaság,  a  Magyar  Köztársaság,  a  Máltai  Köztársaság,  a  Lengyel  Köztársaság,  a  Szlovén  
Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját  
képező  szerződések  kiigazításáról  szóló  okmány  58.  cikkét  úgy  kell  értelmezni,  hogy  azzal  nem  
ellentétes,  hogy  valamely  nemzeti  szabályozó  hatóság  az  elektronikus  hírközlési  hálózatok  és  
szolgáltatások  közösségi  keretszabályozása  alapján  a  piacelemzésre  és  a  piaci  erő  felmérésére  
vonatkozó  bizottsági  iránymutatásra  hivatkozhasson  valamely  olyan  határozatában,  amelyben  
jogszabályi  kötelezettségeket  ír  elő  az  elektronikus  hírközlési  szolgáltatások  valamely  piaci  
szereplőjével szemben, annak ellenére, hogy ezt az iránymutatást nem tették közzé az Európai Unió  
Hivatalos Lapjában a szóban forgó tagállam nyelvén, jóllehet az az Unió egyik hivatalos nyelve.
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11. A Bíróság (harmadik tanács) 2011. május 12-i ítélete (az Administrativen sad Sofia-
grad  (Bulgária)  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme)  — Enel  Maritsa  Iztok  3  AD 
kontra Direktor „Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto” NAP (C-107/10. sz. ügy) 
1.  A 2006. december 19-i 2006/138/EK tanácsi irányelvvel módosított, a közös hozzáadottértékadó-
rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv 183. cikkét a bizalomvédelem  
elvével összefüggésben akként kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az a nemzeti szabályozás, amely  
visszamenőleges  hatállyal  írja  elő  azon  határidő  meghosszabbítását,  amelyen  belül  a  
hozzáadottértékadó-különbözetet  vissza  kell  téríteni,  amennyiben  e  szabályozás  az  adóalanyt  a  
szabályozás hatálybalépése előtt megillető azon jogától fosztja meg, hogy a számára visszatérítendő 
összeg után késedelmi kamatot kapjon. 
2.  A  2006/138  irányelvvel  módosított  2006/112  irányelv  183.  cikkét  az  adósemlegesség  elvével  
összefüggésben akként kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az a nemzeti szabályozás, amely szerint a  
hozzáadottértékadó-különbözet  rendszerinti  visszatérítési  határideje,  amelynek  lejártával  a  
visszatérítendő összeg után késedelmi kamatot kell fizetni, adóellenőrzési eljárás megindítása esetén  
meghosszabbodik, ami azt vonja maga után, hogy e kamatot csak ezen eljárás befejezésének napjától  
kell  megfizetni,  noha  a  különbözetet  már  átvitték  a  felmerülési  időszakot  követő  három 
adómegállapítási  időszakra.  Nem  ellentétes  viszont  az  említett  rendelkezéssel,  ha  e  rendszerinti  
határidőt 45 napban határozzák meg. 
3. A 2006/138 irányelvvel módosított 2006/112 irányelv 183. cikkét akként kell értelmezni, hogy azzal  
nem ellentétes, ha a hozzáadottértékadó-különbözetet beszámítás útján térítik vissza. 

12. A Bíróság (nyolcadik tanács) 2011. május 18-i ítélete (a Finanzgericht Düsseldorf — 
Németország  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme)  —  Delphi  Deutschland  GmbH 
kontra Hauptzollamt Düsseldorf (C-423/10. sz. ügy)17

A 2005, 2006 és 2007 tekintetében a 2004. szeptember 7-i 1810/2004/EK bizottsági rendelettel,  a  
2005. október 27-i 1719/2005/EK bizottsági rendelettel, illetve a 2006. október 17-i 1549/2006/EK  
bizottsági  rendelettel  módosított,  a  vám-  és  statisztikai  nómenklatúráról,  valamint  a  Közös  
Vámtarifáról  szóló,  1987.  július  23-i  2658/87/EGK  tanácsi  rendelet  I.  mellékletében  szereplő 
Kombinált Nómenklatúra 8536 69 vámtarifaalszámát úgy kell értelmezni, hogy az olyan elektromos  
csatlakozók, mint amelyek az alapügy tárgyát képezik, nincsenek kizárva az említett vámtarifaalszám  
alól amiatt, hogy nem biztosítják a vezetéknek a csatlakozási helyen történő szigetelését, illetve hogy  
csak a később előállított dugaszok és foglalatok alkatrészének minősülnek, amennyiben összeszerelési  
tevékenység  nélkül  elektromos  csatlakozást  tesznek  lehetővé  például  készülékek,  kábelek  és  
csatlakozókártyák között a dugasznak a foglalatba történő egyszerű bedugásával. 

13.  A  Bíróság  (második  tanács)  2011.  május  19-i  ítélete  (a  Bayerischer 
Verwaltungsgerichtshof  (Németország)  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme)  — 
Mathilde Grasser kontra Freistaat Bayern (C-184/10. sz. ügy)
A 2008. június 27-i 2008/65/EK bizottsági irányelvvel módosított, a vezetői engedélyekről szóló, 1991.  
július  29-i  91/439/EGK tanácsi  irányelv  1.  cikkének  (2)  bekezdését,  7.  cikke (1)  bekezdésének b)  
pontját, valamint 8. cikkének (2) és (4) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy azokkal nem ellentétes, ha  
valamely fogadó tagállam megtagadja egy másik tagállam által kiállított vezetői engedélynek a saját  
területén való elismerését, amennyiben az abban feltüntetett adatok alapján megállapítást nyer, hogy  
a szokásos tartózkodási helyre vonatkozó, az említett irányelv 7. cikke (1) bekezdésének b) pontjában  
szereplő feltételt megsértették. Azon körülménynek, hogy az említett engedély jogosultjával szemben a  
fogadó tagállam semmilyen, az irányelv 8. cikkének (2) bekezdése értelmében vett intézkedést nem  
alkalmazott, e tekintetben nincs jelentősége. 

17 A kérdés: Hírlevél I. évf. 7. szám, Közigazgatási ügyszak 7. szám alatt.
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14. A Bíróság (első tanács) 2011. május 26-i ítélete (a Raad van State [Hollandia] előzetes 
döntéshozatal iránti kérelmei) — Stichting Natuur en Milieu és társai kontra College 
van Gedeputeerde Staten van Groningen, College van Gedeputeerde Staten van Zuid- 
Holland, (C-165/09.–C-167/09. sz. egyesített ügyek) 
1.  A  környezetszennyezés  integrált  megelőzéséről  és  csökkentéséről  szóló,  1996.  szeptember  24-i  
96/61/EK  irányelv  eredeti  változata  és  a  környezetszennyezés  integrált  megelőzéséről  és  
csökkentéséről  szóló,  2008.  január  15-i  2008/1/EK  európai  parlamenti  és  tanácsi  irányelv  által  
egységes változatba foglalt változata 9. cikkének (1), (3) és (4) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy az  
alapügy tárgyát képezőhöz hasonló, valamely ipari létesítmény építésére és üzemeltetésére vonatkozó  
környezetvédelmi engedély megadásakor a tagállamok ezen engedély megadásának feltételei között  
nem kötelesek figyelembe venni az egyes légköri szennyezők nemzeti kibocsátási határértékeiről szóló,  
2001.  október  23-i  2001/81/EK európai  parlamenti  és  tanácsi  irányelvben a SO2-ra és  a  NOx-ra 
meghatározott nemzeti kibocsátási határértékeket, de teljesíteniük kell az említett 2001/81 irányelvből  
eredő azon kötelezettséget, mely szerint a nemzeti programok keretében el kell fogadniuk vagy tervbe  
kell venniük olyan megfelelő és koherens politikákat és intézkedéseket, amelyek együttesen alkalmasak  
többek közt e szennyezők kibocsátásának legkésőbb a 2010-es év végéig olyan mennyiségekre történő  
csökkentésére, amelyek nem lépik túl az ezen irányelv I. mellékletében feltüntetett határértékeket.
2. A 2001/81 irányelv 4. cikkében előírt, 2002. november 27-től 2010. december 31-ig tartó átmeneti  
időszak során:
— az EUSZ 4. cikk (3) bekezdése és az EUMSZ 288. cikk (3) bekezdése, valamint a 2001/81 irányelv  

arra kötelezi a tagállamokat, hogy tartózkodjanak az olyan jellegű rendelkezések elfogadásától,  
amelyek komolyan veszélyeztetnék az ezen irányelv által meghatározott cél elérését;

— a a SO2 és a NOx egyetlen forrására vonatkozó különleges intézkedés tagállamok általi elfogadása  
önmagában nem tűnik alkalmasnak arra, hogy komolyan veszélyeztesse a 2001/81 irányelv által  
meghatározott  cél  elérését.  A  nemzeti  bíróság  feladata  annak  ellenőrzése,  hogy  az  alapügyek  
tárgyát  képezőhöz  hasonló,  ipari  létesítmény  építésére  és  üzemeltetésére  vonatkozó  
környezetvédelmi engedély megadására vonatkozó egyes döntések esetében ez fennáll-e;

— az EUMSZ 288. cikk (3) bekezdése és a 2001/81 irányelv 6. cikke, 7. cikkének (1) és (2) bekezdése,  
valamint 8. cikkének (1) és (2) bekezdése a tagállamokat egyrészt arra kötelezi, hogy állítsanak  
össze a SO2 és a NOx nemzeti kibocsátásának fokozatos csökkentésére vonatkozó olyan programot,  
amelyet  kötelesek  a  nyilvánosság,  valamint  az  érintett  szervezetek  számára  világos,  átfogó  és  
könnyen  hozzáférhető  információk  formájában  hozzáférhetővé  tenni,  valamint  az  Európai  
Bizottsággal az előírt határidőn belül közölni, illetve hogy azt szükség esetén frissítsék és vizsgálják  
felül,  valamint  másrészt  arra,  hogy  készítsenek  az  említett  kibocsátásokról  nemzeti  
emissziókatasztert  és  a  2010-re  vonatkozó  nemzeti  előrejelzést,  melyeket  kötelesek  az  Európai  
Bizottsággal és az Európai Környezetvédelmi Bizottsággal az előírt  határidőn belül  közölni,  és  
azokat évente frissítsék;

— az EUMSZ 288. cikk (3) bekezdése, valamint maga a 2001/81 irányelv nem kötelezi a tagállamokat  
arra, hogy az alapügyek tárgyát képezőkhöz hasonló, ipari létesítmény építésére és üzemeltetésére  
vonatkozó környezetvédelmi engedély megadását megtagadják vagy korlátozzák, vagy hogy minden  
ilyen jellegű engedély kiállításánál különleges ellentételező intézkedéseket fogadjanak el, még a  
SO2-ra  és  a  NOx-ra  vonatkozó  nemzeti  kibocsátási  határértékek  túllépése  vagy  ennek  veszélye  
esetén sem.

3. A 2001/81 irányelv 4. cikke nem mutat olyan feltétlen és kellően pontos jelleget, amely szükséges  
ahhoz,  hogy a magánszemélyek arra 2010.  december 31-ét  megelőzően a nemzeti  bíróságok előtt  
hivatkozhassanak.
A 2001/81 irányelv 6. cikke a közvetlenül érintett magánszemélyekre olyan jogokat ruház, amelyekre a  
nemzeti bíróságok előtt hivatkozhatnak annak érdekében, hogy lehetőségük legyen annak követelésére,  
hogy a tagállamok a 2002. november 27. és 2010. december 31. közötti  átmeneti időszak során a  
nemzeti programok keretében olyan megfelelő és koherens politikákat és intézkedéseket fogadjanak el  
vagy vegyenek tervbe, amelyek együttesen alkalmasak a szóban forgó szennyezők kibocsátásának oly  
módon történő csökkentésére, hogy a tagállamok az említett irányelv I. mellékletében meghatározott  
nemzeti határértékeknek legkésőbb a 2010-es év végére megfeleljenek, valamint annak követelésére,  
hogy  a  tagállamok  az  e  célból  összeállított  programokat  tegyék  hozzáférhetővé  a  nyilvánosság,  
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valamint  az  érintett  szervezetek  számára  világos,  átfogó  és  könnyen  hozzáférhető  információk  
formájában.

15. A Bíróság (harmadik tanács) 2011. június 9-i ítélete (a Symvoulio tis Epikrateias 
(Görögország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Eleftheri tileorasi A.E. „ALTER 
CHANNEL”,  Konstantinos  Giannikos  kontra  Ypourgos  Typou  kai  Meson  Mazikis 
Enimerosis, Ethniko Symvoulio Radiotileorasis (C-52/10. sz. ügy) 
Az 1997. június 30-i 97/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított, a tagállamok  
törvényi,  rendeleti  vagy  közigazgatási  intézkedésekben  megállapított,  televíziós  műsorszolgáltató  
tevékenységre  vonatkozó  egyes  rendelkezéseinek  összehangolásáról  szóló,  1989.  október  3-i  
89/552/EGK tanácsi irányelv 1. cikkének d) pontját akként kell értelmezni, hogy az ellenszolgáltatás  
vagy más fizetés teljesítése nem tekintendő elengedhetetlen fogalmi elemnek ahhoz, hogy a burkolt  
reklám szándékos jellege megállapítható legyen. 

16. A Bíróság (első tanács) 2011. június 9-i ítélete (a Fővárosi Bíróság (Magyar 
Köztársaság) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Bábolna Mezőgazdasági 
Termelő,  Fejlesztő  és  Kereskedelmi  Zrt.  kontra  Mezőgazdasági  és 
Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve (C-115/10. sz. ügy)18  
A 2004. március  22-i  2004/281/EK tanácsi határozattal  módosított,  a közös agrárpolitika  
keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a  
mezőgazdasági  termelők  részére  meghatározott  támogatási  rendszerek  létrehozásáról,  
továbbá  a  2019/93/EGK,  1452/2001/EK,  1453/2001/EK,  1454/2001/EK,  1868/94/EK,  
1251/1999/EK,  1254/1999/EK,  1673/2000/EK,  2358/71/EGK és  a  2529/2001/EK  rendelet  
módosításáról  szóló,  2003.  szeptember  29-i  1782/2003/EK  tanácsi  rendeletet  akként  kell  
értelmezni, hogy azzal ellentétes az a nemzeti szabályozás, amely kizárja a nemzeti kiegészítő  
támogatásból  az  érintett  tagállam  területén  mezőgazdasági  tevékenységet  végző  jogi  
személyeket azon oknál fogva, hogy végelszámolási eljárás alatt állnak, mivel az ilyen eljárás  
hiányára vonatkozó feltételt előzetesen nem engedélyezte az Európai Bizottság. 

17.  A  Bíróság  (nyolcadik  tanács)  2011.  június  9-i  ítélete  (a  Tribunal  Supremo 
(Spanyolország)  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme)  —  Campsa  Estaciones  de 
Servicio SA kontra Administración del Estado (C-285/10. sz. ügy)19  
A  tagállamok  forgalmi  adóra  vonatkozó  jogszabályainak  összehangolásáról  —  közös  
hozzáadottértékadó-rendszer: egységes adóalap-megállapításról szóló, 1977. május 17-i 77/388/EGK  
hatodik tanácsi irányelvet úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az, ha valamely tagállam olyan  
ügyletek esetében, mint amelyekről az alapügyben szó van, és amelyek olyan felek között valósulnak  
meg,  amelyek között  kapcsolat  áll  fenn,  és  a  szokásos piaci  árnál  lényegesen alacsonyabb árban  
állapodnak  meg,  az  ezen  irányelv  11.  cikke  A.  része  (1)  bekezdésének  a)  pontjában  általános  
szabályként  meghatározottól  eltérő  adóalap-meghatározási  szabályt  alkalmaz,  kiterjesztve  ezen  
ügyletekre az említett irányelv 5. cikkének (6) bekezdése és 6. cikkének (2) bekezdése értelmében vett,  
az  adóalany  saját  szükségletei  kielégítésére  történő  termékkivonásra  vagy  -felhasználásra  és  
szolgáltatásnyújtásra vonatkozó adóalap-meghatározási szabály alkalmazását, miközben e tagállam  
nem folytatta  le  az  ugyanezen  irányelv  27.  cikkében  meghatározott  eljárást  az  említett  általános  
szabálytól való ilyen eltérő intézkedés bevezetésére vonatkozó engedély megszerzése érdekében.

18 A kérdés: Hírlevél I. évf. 1. szám, Közigazgatási ügyszak 16. szám alatt.
19 A kérdés: Hírlevél I. évf. 5. szám, Közigazgatási ügyszak 4. szám alatt.
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18.  A  Bíróság  (hetedik  tanács)  2011.  június  9-i  ítélete  (a  Conseil  d’État  (Belgium) 
előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme)  — Société  coopérative  à  responsabilité  limitée 
Intercommunale Intermosan, Fédération de l’industrie et du gaz kontra État belge (C-
361/10. sz. ügy)20 
Az  1998.  július  20-i  98/48/EK  európai  parlamenti  és  tanácsi  irányelvvel  módosított,  a  műszaki  
szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás és az információs társadalom  
szolgáltatásaira  vonatkozó  szabályok  megállapításáról  szóló,  1998.  június  22-i  98/34/EK európai  
parlamenti  és tanácsi  irányelv 1.  cikkének 11.  pontját  úgy kell  értelmezni,  hogy az olyan nemzeti  
szabályozás, mint amely az alapügyben szerepel, nem minősül az e rendelkezés értelmében vett olyan  
műszaki szabálynak, amelynek tervezeteit  ezen irányelv 8. cikke (1) bekezdésének első albekezdése  
értelmében be kell jelenteni. 

19.  A  Bíróság  (negyedik  tanács)  2011.  június  16-i  ítélete  (a  Verwaltungsgerichtshof 
(Ausztria)  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme)  — Zollamt Linz  Wels  kontra  Laki 
DOOEL (C-351/10. sz. ügy)21   
A  2001.  május  4-i  993/2001/EK  bizottsági  rendelettel  módosított,  a  Közösségi  Vámkódex  
létrehozásáról  szóló  2913/92/EGK  tanácsi  rendelet  végrehajtására  vonatkozó  rendelkezések  
megállapításáról szóló, 1993. július 2-i 2454/93/EGK bizottsági rendelet 555. cikkének (1) bekezdését  
és  558.  cikke  (1)  bekezdésének  c)  pontját  úgy  kell  értelmezni,  hogy  az  Európai  Unióba  teljesen  
vámmentesen behozott és belső forgalomban közlekedő jármű használatának szabálytalanságát úgy  
kell tekinteni, hogy az azon tagállam határa átlépésének a pillanatában következik be, amelyben a  
jármű a szállítás területére vonatkozó nemzeti rendelkezések megsértésével, vagyis a kirakodás helye  
szerinti tagállamnak a kirakodásra vonatkozó engedélye nélkül közlekedik, és ezen állam hatóságai  
illetékesek az említett vámok beszedésére. 

Egyéb, magyar vonatkozású ügyek az Európai Bíróság előtt
1. A Törvényszék 2011. május 19-i ítélete — PJ Hungary kontra OHIM — Pepekillo 
(PEPEQUILLO) (T-580/08. sz. ügy) 
1.  A  Törvényszék  hatályon  kívül  helyezi  a  Belső  Piaci  Harmonizációs  Hivatal  (védjegyek  és  
formatervezési minták) (OHIM) első  fellebbezési tanácsának 2008. szeptember 24-i határozatát (R  
722/2007-1. sz. ügy). 
2. A Törvényszék a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja. 
3.  A Törvényszék  az  OHIM-ot  kötelezi  a  saját  költségeinek,  a  PJ  Hungary  Szolgáltató  Kft.  (PJ  
Hungary Kft.) költségei felének, valamint a PJ Hungary Kft-nél az OHIM első  fellebbezési tanácsa  
előtti eljárás során szükségszerűen felmerült költségeknek a viselésére. 
4. A Törvényszék a Pepekillo, SL-t kötelezi a saját költségeinek és a PJ Hungary Kft. költségei felének  
a viselésére. 

20 A kérdés: Hírlevél I. évf. 6. szám, Közigazgatási ügyszak 8. szám alatt.
21 A kérdés: Hírlevél I. évf. 6. szám, Közigazgatási ügyszak 7. szám alatt.
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A Legfelsőbb Bíróság uniós jogi tárgyú határozatai

Büntető ügyszak

Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat.

Gazdasági ügyszak

Gfv.X.30.409/2010/5. 
I. A 2009. szeptember 1-ig hatályban volt Cstv. 49/D. § (1) bekezdése alapján kell kielégíteni  
a követelésen alapuló zálogjog jogosultjait akkor is, ha a kötelezett önkéntes teljesítése, vagy  
a felszámoló intézkedései folytán folyik be a követelés az adós vagyonába. 
II.  Biztosítéki  céllal  történt  engedményezés  esetén,  ha  a  kötelezett  fő  érdekeltségeinek  
központja  másik  uniós  tagállamban  van,  az  1346/2000/EK.  rendelet  5.  cikke  szerint  kell  
eljárni. 

Munkaügyi ügyszak

Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat.

Polgári ügyszak

Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat.

Közigazgatási ügyszak

Kfv.VI.39.253/2010/6.
Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás esetén az adott beszerzéshez  
kapcsolódóan kell vizsgálni a kivételesen kedvező feltételek fennállását (2004/17/EK Irányelv  
40. cikk (3) bekezdés j) pont). 
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Emberi jogi közlemények

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának magyar vonatkozású ítéletei

1. Panyik Tibor Magyarország elleni ügye (12748/06. sz. ügy)22

A Tatai Városi Bíróság - egykori munkáltatója kérelmére - 2002. november 7-én körülbelül 
42.000,-forint összegű fizetési  meghagyást  bocsátott  ki  az ügyvéd foglalkozású kérelmező 
ellen. Az eljárás ellentmondás folytán perré alakult. Az ügyet 2002. december 17-én áttették a 
Komáromi Városi Bíróságra, mert a területileg illetékes Tatai Városi Bíróság bírái elfogultnak 
érezték  magukat,  tekintettel  a  kérelmező  bíróságukhoz kötődő ügyvédi  tevékenységére.  A 
Komárom Városi  Bíróság  2005.  április  19-én  a  keresetnek  helyt  adott.  A  kérelmező  az 
elsőfokú ítélet ellen fellebbezést terjesztett elő..
A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság előtti eljárásban, egy háromtagú tanács - köztük Dr. 
D.  és  Dr.  K.  -  2005.  július  4-én  az  ügyből  való  kizárását  kérte,  tekintettel  arra,  hogy a 
kérelmező  ügyvédként  működik  a  megyében,  akivel  munkakapcsolatban  állnak,  ezért   a 
jogvita pártatlan elbírálása kedvéért indokolt látszik, hogy az ügyben másik megyei bíróság 
járjon el. Az ügyet ezt követően ugyanazon bíróság másik tanácsára osztották. 
A kérelmező 2005. október 11-én az eljáró tanács, utóbb az egész bíróság kizárását kérte. 
Megjegyezte, hogy a tanács elnöke, Dr. V. már két korábbi ügyben a napi munkakapcsolatra 
tekintettel  elfogultságot  jelentett  be  vele  szemben,  Ezen  eljárások  egyikében  Dr.  D.  is 
elfogultnak  vallotta  magát.   A  Győri  Ítélőtábla  2006.  január  26-án  a  kérelmező  kizárási 
indítványát elutasította.  Emlékeztetett arra, hogy a tanács bírái és a bíróság másik két bírája 
nem érezték magukat  elfogultnak.  Ezen felül,  úgy érvelt,  hogy az elfogultság  csak olyan 
tényeken, körülményeken alapulhat, amelyekből objektíven és logikusan az következik, hogy 
pártatlan  ítélkezés  nem  biztosított.  A  kérelmező  által  felhozott  ok  azonban  az  öt  bíró 
pártatlanságukat állító nyilatkozatával szemben nem alapozhatja meg az  elfogultságot. 
A kérelmező ezt követően újabb kizárási indítványt nyújtott be a tanácselnök, Dr. V. ellen 
annak elfogultságára hivatkozással. Az előzmények ellenére Dr. V. ismét úgy nyilatkozott, 
hogy  nem  elfogult,  ezért  a  megyei  bíróság  úgy  találta,  hogy  nincs  akadálya  az 
ítélethozatalnak, ugyanakkor elrendelte a kizárási ügy áttételét a másodfokú bírósághoz, végül 
azonban a. megyei bíróság másik tanácsa bírálta el. A megyei bíróság másik tanácsa, Dr. D. 
elnökletével és Dr. K. részvételével 2006. április 21-én elutasította a kérelmező Dr. V. elleni 
elfogultsági kifogását. A határozat indokolása szerint nincs jogi jelentősége annak, hogy a 
bíró korábban egy más típusú ügyben hozzájárult a kizárásához, és jelentőséget tulajdonított 
annak, hogy a tanács másik két tagja ellen a kérelmező nem terjesztett elő kizárási indítványt.
A megyei  bíróság  háromtagú  tanácsa,  Dr.  V.  elnökletével   2006.  március  14-én  helyben 
hagyta az  elsőfokú ítéletet; e határozatot 2006. május 23-án kézbesítették a kérelmezőnek. 
A kérelmező - az Egyezmény 6. cikkének 1. bekezdésére hivatkozással - azt sérelmezte, hogy 
az ügyben eljárt bíróság nem volt pártatlan.
A  Bíróság  először  is  emlékeztetett  arra:   egy  demokratikus  társadalomban  alapvető 
fontosságú,  hogy a bíróság bizalmat  ébresszen a közösségben. E célból  az Egyezmény 6. 
cikke előírja, a hatálya alá tartozó bíróságnak pártatlannak kell lennie. Pártatlanság általában 
az előítélet vagy elfogultság hiányát jelenti,  és annak léte vagy hiánya különféle módokon 
vizsgálható.  A Bíróság megkülönbözteti  a  szubjektív  megközelítést,  amely  arra  törekszik, 

22 Az ítéletet a Bíróság 2011. július 12-én hozta.
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hogy  egy  adott  ügyben  egy  adott  bíró  személyes  meggyőződéséről  vagy  érdekéről 
megbizonyosodjanak, és az objektív megközelítést, azaz annak megállapítását, hogy elegendő 
biztosítékot kínált-e fel e tekintetben bármiféle törvényes kétely kizárására.
A szubjektív vizsgálat  alkalmazása során, a Bíróság állandó ítélkezési gyakorlata szerint a 
bíró  személyes  pártatlanságát  vélelmezni  kell  mindaddig,  amíg  nincs  bizonyíték  az 
ellenkezőjére. Ami a szükséges bizonyíték fajtáját illetően, a Bíróság például arról igyekezett 
megbizonyosodni, hogy a bíró már mutatott-e ellenséges érzületet vagy rosszakaratot, vagy 
személyes  okokból  magára  osztatott-e  egy  ügyet.  Bár  bizonyos  esetekben  nehéz  lehet 
beszerezni az elfogulatlanság vélelmét cáfoló bizonyítékokat, emlékeztetni kell arra, hogy az 
objektív  pártatlanság  követelménye  egy  további  fontos  garancia.  Más  szóval,  a  Bíróság 
elismeri  a  6.  cikk  megsértésének  a  szubjektív  elfogultság  figyelembevételével  történő 
megállapítása  nehézségeit,  és  emiatt  a  pártatlanság  kérdését  felvető  esetek  túlnyomó 
többségében az objektív vizsgálatra összpontosított. Nincs azonban éles választóvonal a kettő 
között,  mivel  egy bíró magatartása  nemcsak egy külső szemlélő  szempontjából,  objektíve 
támaszthat aggályokat a pártatlanság tekintetében(objektív teszt),  de felveti az ő személyes 
meggyőződésének kérdését (szubjektív teszt) is.
Ha  a  második  vizsgálatot  egy  tanácsban  eljáró  testületre  alkalmazzák,  az  annak 
meghatározását jelenti, hogy vajon -  eltekintve a testület tagjainak személyes magatartásától - 
vannak-e  olyan  megállapítható  tényeket,  amelyek  kétségeket  ébreszthetnek  a  pártatlanság 
tekintetében. Ebben a tekintetben még a látszat is bizonyos jelentőséggel bír. Amikor azt kell 
eldönteni,  hogy  vajon  egy  adott  ügyben  jogszerű  indoka  van-e  egy  adott  testület 
elfogultságától  való  félelemnek,  ennek  az  állításnak  a  szempontjából  az,  hogy  a  testület 
pártatlan,  fontos,  de  nem ügydöntő.  A  döntő  az,  hogy  vajon  a  félelmet  objektív  módon 
igazolhatónak lehet-e tartani.
Az adott ügyben a Bíróság megállapította, hogy a kérelmező a Megyei Bíróság az állítólagos 
elfogultságát  sérelmezte,  mivel  az  ügyében  másodfokon  eljáró  tanács  tagja  egy  korábbi 
ügyében elfogultnak vallotta magát, és az e bíró kizárása kérdésében döntő  három bíró közül 
kettő személyes elfogultságára tekintettel egy korábbi ügyben kizárni kérte magát. A Bíróság 
feladata tehát annak értékelése volt, hogy az ügy különleges körülményei objektív kétségeket 
vetnek-e fel a Megyei Bíróság pártatlanságát illetően. 
A  Kormányzat  azon  érvére  tekintettel,  hogy   a  kérelmező  nem  szolgáltatott  olyan 
bizonyítékot, amely alátámasztaná Dr. V. elfogultságát, a Bíróság megállapította, hogy az ő 
személyes elfogultsága valóban nem volt bizonyított, hiszen eltekintve a másik ügyben tett,  
korábbi  nyilatkozatától,  amely  szerint  elfogult,  nem  volt  semmilyen  különös  jele  vagy 
cselekedete, ami az elfogultságára utalt volna. Következésképpen a Bíróság elismerte, hogy 
Dr. V. személyes pártatlanságát vélelmezni kell. Ez azonban csak a Bíróság által megállapított 
szubjektív tesztnek tesz eleget.
Azt is meg kellett vizsgálni, hogy vajon az objektív vizsgálat alapján a pártatlanság látszata is 
megállapítható-e. A Bíróság felhívta a figyelmet arra a tényre, hogy annak oka, amiért Dr. V. 
maga  kérte  kizárását  a  kérelmezőt  érintő  korábbi  ügyből,  a  köztük  fennálló  napi 
munkakapcsolat  volt.  Ez  a  helyzet  nem  változott  azóta,  és  a  kérelmezőnek  a  tényállás 
időpontjában is ügyvédként működött a megyében. Bár a Bíróság megítélése szerint a bíró és 
az érintett bíróságon működő ügyvéd közötti munkakapcsolat megléte nem vonja maga után 
szükségképpen a pártatlanság hiányát az előbbi részéről, a döntő tényező ebben az esetben az 
a tény,  hogy Dr.  V .  korábban pusztán ezen az alapon kérte  kizárását,  ami még akkor is 
fennállt,  amikor  később  részt  vett  az  alperes  fellebbezését  alaptalannak  ítélő  döntés 
meghozatalában. A Bíróság ezért  úgy találta, hogy nem nyújtottak kellő biztosítékot arra, 
hogy a  kérelmező felé az ő pártatlansága tekintetében kizárják a jogos kétséget. A Bíróság ezt 
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annak  ellenére  így  ítélte  meg,  hogy  a  tanács  másik  két  tagjának  pártatlanságát  nem 
kérdőjelezték meg, hiszen a tanács elnöke pártatlansága tekintetében fennálló kétség az egész 
tanács  pártatlanságát  vonja  kétségbe.  A  kérelmezőnek  a  Megyei  Bíróság  pártatlansága 
hiányától való félelmét még inkább súlyosbította az a tény, hogy a Dr. V. kizárása kérdésében 
döntő   három  bíró  közül  kettő  korábban  elfogultnak  vallotta  magát.  A  Bíróság  tehát 
megállapította, hogy az adott tényállás mellett a Megyei Bíróság  pártatlansága vitathatónak 
tűnhetett. A kérelmező erre vonatkozó félelmét objektív módon igazolhatónak kell tekinteni, 
és  ennek megfelelően  a  Megyei  Bíróság  az  objektív  vizsgálat  alapján  nem felelt  meg  az 
Egyezményben előírt követelményeknek.
A Bíróság ezért megállapította, hogy az Egyezmény 6. cikkének 1. bekezdését megsértették, 
és a kérelmező részére 3.800,-Euro nemvagyoni kártérítést ítélt meg. 
2. Uj Péter Magyarország elleni ügye (23954/10. sz. ügy)23

A kérelmező újságíró, aki 2008. január 2-án egy országos napilapban élesen bírálta egy jól 
ismert magyar borfajta minőségét, amelyet egy állami tulajdonú cég készít. Cikkében azt írta: 
„több  százezer  magyar  issza  [ezt]  a  szart  büszkén".  A  kérelmezőt  2009.  novemberében 
becsületsértés  miatt  jogerősen  elítélték  és  megrovásban  részesítették.  A  hazai  bíróságok 
megállapították,  hogy  bár  a  kérelmező  jogosult  volt  a  borról  véleményt  nyilvánítani,  azt 
"szar"-nak minősíteni  indokolatlanul  bántó  volt,  és  megsértette  a  bortermelő  jó  hírnévhez 
fűződő  jogát.  A  jogerős  ítéletet  a  Legfelsőbb  Bíróság  2010.  májusában  hatályában 
fenntartotta.
A kérelmező - az Egyezmény 10. cikkére hivatkozással - sérelmezte  becsületsértés miatti 
elítélését. 
Az  nem  volt  vitás,  hogy  a  kérelmező  véleménynyilvánítási  szabadsághoz  fűződő  jogába 
beavatkoztak, és hogy e beavatkozás "törvényben [nevezetesen a Btk. 180.§ (1) bekezdés b) 
pontjában]  meghatározott"  volt,  volt,  és  mások  jó  hírneve  védelmének  törvényes  célját 
követte. 
A Bíróság megállapította, hogy a bortermelő társaságnak kétség kívül joga van arra,  hogy 
megvédje magát  becsületsértő állításokkal  szemben,  és a cégek kereskedelmi  sikerének és 
életképességének védelméhez közérdek fűződik, nemcsak a részvényesek és a munkavállalók, 
hanem a tágabb értelemben vett gazdaság javára is. Különbség van azonban egy ember jó 
hírnevének  megsértése,  amely  kihathat  emberi  méltóságára,  és  egy  vállalat  üzleti  jó 
hírnevének sérelme között, amelynek nincs erkölcsi vetülete.
Sőt, a cikk - ahogy azt a hazai bíróságok is elismerték - értékítéletet vagy vélemény fejezett 
ki,  amelynek elsődleges célja inkább az volt,  hogy felhívja a figyelmet  az állami tulajdon 
hátrányaira,  mint  hogy becsmérelje  a  bortermelő  cég termékeinek minőségét.  Valójában a 
kérelmező véleménye, amely a nemzeti értékek védelmével, a magántársaságok és külföldi 
befektetések szerepével  kapcsolatos kormányzati  politikával  foglalkozott,  közérdekű volt  - 
amely által újságíróként a hírek és gondolatok közlésére vonatkozó kötelezettségét teljesítette, 
még ha kissé túlzó vagy provokatív módon is.
E  megfontolásokra  tekintettel,  a  Bíróság  megállapította,  hogy  a  kérelmező 
véleménynyilvánítás  szabadságába  való  beavatkozás  szükségessége  nem volt  meggyőzően 
igazolható, ezért az Egyezmény 10. cikkét megsértették.

3. Leslie James Shaw Magyarország elleni ügye (6457/09. sz. ügy)24

23 Az ítéletet a Bíróság 2011. július 19-én hozta.
24 Az ítéletet a Bíróság 2011. július 26-án hozta.
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A  Franciaországban  élő,  ír  állampolgárságú  kérelmező  2005.  júniusában  elvált  magyar 
feleségétől; 2000. októberében született lányuk vonatkozásában közös szülői felügyeleti jogot 
állapítottak meg. A lányt az anyjánál helyezték el, míg a kérelmezőt az ítélet meghatározott 
feltételek szerint kapcsolattartási jog illette meg. 
Az anya 2007. decemberében -  a kérelmező tudtával  -  lányát  az ünnepekre magával  vitte 
Magyarországra; 2008. január 5-én levélben közölte, hogy a gyermeket beíratta egy magyar 
iskolába, és nem áll szándékában visszatérni Franciaországba. 
A  kérelmező  2008.  márciusában  Magyarországon  -  a  2201/2003/EK  rendeletre  és  a 
gyermekek jogellenes külföldre viteléről szóló Hágai Egyezményre hivatkozással -  polgári 
eljárást  indított  felesége  ellen.  A  bíróság  helyt  adva  kérelmének  2008.  szeptemberében 
meghozott  jogerős  határozatában  megállapította,  hogy  a  gyermeket  jogellenesen  vitték 
külföldre,  és  elrendelték  Franciaországba  való  visszavitelét.  2008.  októberétől  a  magyar 
hatóságok több ízben felhívták az anyát a gyermek visszavitelére vonatkozó kötelezettségének 
önkéntes  teljesítésére.  Mivel  ezek  a  kísérletek  sikertelenek  voltak,  2008.  decemberében 
körülbelül 180,-Euró összegű bírságot szabtak ki rá. 
A  kérelmező  2008.  áprilisában  sikertelen  eljárást  indított  a  magyar  bíróság  előtt 
kapcsolattartási  jogának  érvényesítése  iránt.  Ugyanebben  a  hónapban  a  francia  bíróság  a 
gyermeket a kérelmező kizárólagos szülői felügyeleti  joga alá helyezte,  és a kérelmezőnél 
helyezte el. Az ítélet elismerése iránti eljárás még folyamatban van.
A kérelmező 2008. őszén és 2009. júniusában büntető feljelentést is tett elvált felesége ellen, 
kiskorú  elhelyezésének  megváltoztatása  és  a  jogerős  ítélet  nem-teljesítésével  elkövetett 
kiskorú veszélyeztetése miatt. Mindkét feljelentést jogerősen elutasították.
A kérelmező 2009. januárjában panaszt nyújtott be az Európai Bizottsághoz, a 2201/2003/EK 
rendelet,  az 1939/2007/EK rendelet  és az Európai  Unió Alapjogi Chartájának megsértését 
állítva. Az eljárás még folyamatban van.
Egy párizsi  bíróság 2009. márciusában európai elfogatóparancsot bocsátott  ki  a kérelmező 
egykori felesége ellen, mivel a gyermeket kivonta az apja szülői felügyelete alól. A kérelmező 
egykori  feleségét  2009.  július  27-én  tartóztatták  le,  de  másnap  a  magyar  bíróságok 
szabadlábra  helyezte,  mert  megállapította,  hogy  ugyanazon  cselekmény  miatt 
Magyarországon is büntetőeljárás folyik ellene. A magyar hatóságok 2009. július 29-e után 
megkísérelték  ismét  felkutatni  az anyát  és  lányát,  akik  időközben eltűntek.  Ellenőrizték  a 
közterületeket, átkutatták a szomszédos épületeket, kihallgatták korábbi munkáltatóját és más 
tanúkat  is.  Sőt,  megfigyelték  a  telefonbeszélgetéseit,  a  lánya  iskoláját  és  az  egészségügyi 
szolgáltatók nyilvántartásait is, hátha ő vagy a gyermek használja őket. Ezek az intézkedések 
azonban nem vezettek eredményre. 
A kérelmező  -  az  Egyezmény  8.  cikkére  hivatkozással  -  a  kérelmező  sérelmezte,  hogy a 
magyar  hatóságok  elmulasztották  megtenni  az  időszerű  és  megfelelő  lépéseket  gyermeke 
visszavitele érdekében.
A  kérelem  elfogadhatósága  körében  a  Bíróság  emlékeztetett  arra,  hogy  az  Európai 
Bizottsághoz benyújtott egyéni mint olyanok nem teszik a kérelmet elfogadhatatlanná, mivel 
azok  nem  minősülnek  „más  nemzetközi  vizsgálat  vagy  elintézési  eljárás”-nak,  ezért  a 
kérelmet elfogadhatónak nyilvánította.
A Bíróság emlékeztetett, hogy a 8. cikk magában foglalja a szülőnek azon jogát, hogy újra 
együtt legyen gyermekével, és a hatóságok kötelezettségét, hogy ezt elősegítsék. 
A kérelmező lányának visszavitelével kapcsolatos magyarországi bírósági eljárások, hosszabb 
ideig  tartottak,  mint  a  Magyarországon  is  alkalmazandó  2201/2003/EK  rendeletben 
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engedélyezett hat hét. Semmi olyan okot nem hoztak fel, amely igazolta volna e számos hétig 
tartó  halmozott  késedelmet,  és  nem  voltak  olyan  rendkívüli  körülmények  sem,  amelyek 
indokolták  volna  ezt.  Következésképpen,  a  magyar  bíróságok  elmulasztottak  gyorsan 
cselekedni a gyermek visszavitele iránti eljárásban, és a Bíróság arra a következtetésre jutott, 
hogy  önmagában  az  említett  késedelemmel  a  magyar  hatóságok  megsértették  a  gyermek 
védelme iránti cselekvési kötelezettségüket.
Ezen kívül - annak ellenére, hogy később a hatóságok megpróbálták megtalálni az anyát és 
lányát - csaknem 11 hónap telt el a gyermek visszavitelét elrendelő, jogerős és végrehajtható 
ítélet  meghozatala,  valamint  a  gyermek  és  anyja  eltűnése  között.  Ezen  időszak  alatt,  az 
egyedüli végrehajtási intézkedések a gyermek önkéntes visszavitelére vonatkozó végrehajtói 
felhívások és az anyával szemben viszonylag kis összegű bírság kiszabása voltak. Noha az 
anyát  2009.   július  27-én  letartóztatták,  a  hatóságok  semmit  sem  tettek  azért,  hogy  a 
visszavitelt végrehajtsák ezen a napon, sem bármikor 2009. június 18-át, a végrehajtás módját 
meghatározó végzés jogerőre emelkedésének napját követően.
Végül a Bíróság megjegyezte, hogy a helyzetet tovább súlyosbítja az a tény, hogy a magyar  
bíróságok  azon  álláspontja  eredményeként,  hogy  nem  tudják  érvényesíteni  a  kérelmező 
kapcsolattartási jogát, a kérelmező három és fél éve nem látta a lányát, annak ellenére, hogy 
jogosult a rendszeres kapcsolattartásra. 
A Bíróság a fentiekre tekintettel megállapította, hogy az Egyezmény 8. cikkét megsértették, és 
a kérelmező részére 20.000,-Euro nemvagyoni kártérítést ítélt meg. 

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának kiemelten fontos ítéletei

1. Ernst Stummer Ausztria elleni ügye (37.452/02. sz. ügy)25

A  kérelmező  évek  töltött  börtönben,  ennek  során  hosszú  ideig  dolgozott  a  börtön 
konyhájában  illetve  pékségében.  Munkát  végző  fogvatartottként  az  Általános 
Társadalombiztosítási Törvény alapján nem volt alanya az öregséginyugdíj-rendszernek.
A kérelmező korengedményes  nyugdíj  iránti  kérelmét  a  Munkavállalói  Nyugdíj-biztosítási 
Hivatal  1999.  márciusában  elutasította,  megjegyezve,  hogy  nem  rendelkezik  a  hazai 
társadalombiztosítási  szabályok szerint  a  nyugdíj-jogosultsághoz megkövetelt  legalább 240 
hónap szolgálati idővel. A kérelmező ezt követően keresetet nyújtott be a Nyugdíj-biztosítási 
Hivatal  ellen,  előadva  azt,  hogy ő  már  28  éve  dolgozik  a  börtönben,  és  az  ez  idő  alatt 
ledolgozott  hónapok számát  szolgálati  időként  kell  figyelembe  venni  a  nyugdíjjogosultság 
elbírálása céljából. A bécsi Szociális és Munkaügyi Bíróság 2001. áprilisában elutasította a 
követelést.  A bécsi  Fellebbviteli  Bíróság 2001.  októberében az  ítéletet  helyben  hagyta.  A 
bíróság szerint  az a tény,  hogy a fogvatartottak  a Büntetés-végrehajtási  Törvény 1993-as 
módosítása  folytán  beléptek  a  munkanélküli-biztosítási  rendszerbe,  nem  volt  döntő  az 
öregségi  nyugdíjrendszerben  való  részvétel  kérdése  tekintetében,  miként  azt  a  kérelmező 
állította. Továbbá megállapította, hogy nem a bíróságok, hanem a jogalkotó feladata annak 
eldöntése,  hogy  kell-e  változtatni  a  fogvatartottakra  vonatkozó  társadalombiztosítási 
szabályokon. A Legfelsőbb Bíróság a kérelmező felülvizsgálati kérelmét 2002. februárjában 
elutasította.
Miután 2004. januárjában kiengedték a börtönből, a kérelmező néhány hónapig munkanélküli 
ellátásban részesült, és azóta is kapott gyorssegélyeket a Munkanélküliek biztosításáról szóló 
törvény  alapján.  Az  Európai  Emberi  Jogi  Bíróság  előtti,  2010.  novemberében  tartott 
tárgyaláson  ügyvédje  úgy  nyilatkozott,  hogy  a  kérelmező  körülbelül  720,-Eurot  kapott 

25 Az ítéletet a Nagykamara 2011. július 7-én hozta.
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havonta,  amely  15,77  Euro  napi  és  167,-Euro  havi  gyorssegélyből,  valamint  87,-  Euró 
lakbérköltség-térítésből állt.
A kérelmező - lényegében az Egyezmény 14. cikkének az Első kiegészítő jegyzőkönyv 1. 
cikke  tekintetében  való  megsértésére  hivatkozással  -  azt  sérelmezte,  hogy a  börtönmunka 
kizárása az öregséginyugdíj-rendszerből diszkriminatív, és megfosztotta őt a nyugellátásoktól; 
hivatkozott továbbá a 4. cikk sérelmére is.
A 14. cikk sérelmének vizsgálata során, noha a Bíróság egyetértett az osztrák Kormányzattal 
abban, hogy a börtönmunka eltér a rendes alkalmazottak által elvégzett munkától, különösen 
azért, mert elsődlegesen a rehabilitációt és a társadalomba való visszailleszkedést szolgálja, és 
hogy az osztrák jog szerint kötelező volt, a Bíróság úgy találta, hogy ez nem döntő tényező. 
Ami  a  kérelmező  esetében  számít,  az  idős  korában  ellátásra  van  szüksége.  A  Bíróság 
megállapította, hogy e tekintetben a kérelmező lényegében azonos helyzetben volt a rendes 
alkalmazottakkal, mégis  eltérően kezelték annyiban, hogy az Általános Társadalombiztosítási 
Törvény alapján nem volt alanya az öregséginyugdíj-rendszernek. 
A Bíróság elfogadta, hogy az eltérő bánásmód osztrák Kormányzat által hivatkozott céljai is 
legitimek.  Nevezetesen,  a  Kormányzat  azzal  érvelt,  hogy  a  munkát  végző  fogvatartottak 
gyakran nem rendelkeznek pénzügyi eszközökkel a társadalombiztosítási járulék fizetéséhez, 
és  aláásná  az  öregséginyugdíj-rendszer  gazdasági  hatékonyságát,  ha  azokat  időszakokat, 
amelyekre  nem  fizettek  érdemi  hozzájárulást,  nyugdíjjogosultságot  keletkeztető  szolgálati 
időként vennének figyelembe. Azzal is érveltek, hogy az öregséginyugdíj-rendszer általános 
összhangját  meg  kell  tartani,  ezért  a  börtönmunka  időszakát  nem lehet  olyan  helyettesítő 
időszakoknak  tekinteni,  amely  alatt  nem  fizettek  járulékot,  mert  az  osztrák 
társadalombiztosítási  jog  e  lehetőség  csak  korlátozott  számú,  társadalmilag  elfogadott 
helyzetben  biztosítja,  mint  például  a  gyermeknevelés,  a  munkanélküliség  vagy  a  katonai 
szolgálat.
Az eltérő bánásmód legitim célokkal való arányossága körében a Bíróság megjegyezte, hogy 
a munkát végző elítéltek öregséginyugdíj-rendszerbe való bevonásának  kérdése  szorosan 
kapcsolódik  az  Állam általános  választási  lehetőségéhez  a  gazdasági  és  szociális  politika 
körében. E körben az Államok széles mérlegelési jogot élveznek, minthogy jobb helyzetben 
vannak annak eldöntésére, mi a közérdek, és a Bíróság általában tiszteletben tartja a jogalkotó 
politikai  választását,  kivéve,  ha  azt  nélkülözi  az  ésszerű  alapot.  Továbbá  nincs  európai 
egyetértés  a  fogvatartottak  szociális  biztonsága  kérdésében.  Noha  az  Európa  Tanács 
tagállamainak abszolút többsége nyújt a fogvatartottaknak valamilyen szociális ellátást, csak 
egy  kis  részük  vonta  be  őket  az  öregséginyugdíj-rendszerbe,  és  közülük  néhányan,  mint 
Ausztria, csak azáltal, hogy lehetővé tette önkéntes járulékfizetést.
A Bíróság jelentőséget tulajdonított annak a ténynek, hogy abban az időszakban, amikor a 
kérelmező fogvatartottként anélkül végzett munkát, hogy bevonták volna az öregséginyugdíj-
rendszerben, vagyis az 1960-as és a 1990-es években, nem volt  közös nevező a munkát végző 
elítéltek  hazai  társadalombiztosítási  rendszerben  való  részvétele  tekintetében.  Csak 
fokozatosan  haladtak  a  társadalmak  a  fogvatartottak  részvétele  felé  általában  a  szociális 
biztonsági,  különösen  az  öregséginyugdíj-rendszerekben.  Míg  az  1987-es  Európai  Börtön 
Szabályok  -  a  Miniszteri  Bizottság  egy  sor  ajánlása  az  Európa  Tanács  tagállamai  felé, 
amelyeket minimumszabályként kell alkalmazni a börtönökben - nem tartalmaz e tekintetben 
rendelkezéseket, a 2006-os Szabályok már azt ajánlotta, hogy munkát végző fogvatartottakat a 
lehető legnagyobb mértékben vonják be a nemzeti szociális biztonsági rendszerekbe, anélkül 
azonban,  hogy  külön  utalt  volna  az  öregséginyugdíj-rendszerekre.  Az  osztrák  jogban 
tükröződött  ez  az  irányvonal  abban,  hogy  minden  fogvatartottnak  biztosítani  kell  az 
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egészségügyi és a baleseti ellátást és abban, hogy a munkát végző elítélteknek 1994. januárja 
óta csatlakozniuk kellett a munkanélküli-biztosítási rendszerhez.
Annak is  jelentősége  van,  hogy a kérelmező,  noha nem jogosult  öregségi  nyugdíjra,  nem 
maradt szociális védelem nélkül. A jelenlegi jövedelme, amely gyorssegélyekből és lakbér-
támogatásból  áll,  körülbelül  720,-Euro  összegű,  így  majdnem  eléri  a  legkisebb  öregségi 
nyugdíj összegét, amelyet egy egyedülálló személynek körülbelül 780,-Euróban rögzítettek. 
Noha  Ausztriának  ellenőrzés  alatt  kell  tartania  a  kérelmező  ügyében  felmerült  kérdést,  a 
Bíróság úgy találta: azzal, hogy a munkát végző elítélteket mind a mai napig nem vonta be az 
öregséginyugdíj-rendszerbe ,  nem lépte túl az őt e körben megillető mérlegelési jogkörét, 
ezért  az Egyezmény 14. cikkét az Első kiegészítő jegyzőkönyv 1. cikke tekintetében nem 
sértette meg.
Az Egyezmény 4. cikkének megsértése kapcsán a kérelmező lényegében azzal érvelt, hogy az 
európai követelmények olyan mértékben megváltoztak, hogy az öregséginyugdíj-rendszerhez 
való csatlakozás nélkül végzett börtönmunka többé  már nem tekinthető "a fogvatartás idején 
rendszerint  megkövetelt”  munkának,  amely  kivételt  jelent  a  4.  cikk  értelmében  tiltott 
„rabszolgaság és kényszermunka" fogalma alól.  A Bíróság szerint azonban - tekintettel arra, 
hogy nincs  európai  egyetértés  a  munkát  végző fogvatartottak  öregséginyugdíj-rendszerben 
való részvétele kérdésében - az Európa Tanács tagállamainak gyakorlata nem nyújt alapot egy 
ilyen értelmezésre, ezért az Egyezmény 4. cikkének megsértése sem állapítható meg. 
2. Vahat Bayatyan Örményország elleni ügye (23459/03 sz. kérelem)26

A kérelmező a Jehova Tanúi közösség tagja. 17 éves korában katonai szolgálatra alkalmasnak 
találták, és 2001 tavaszán behívhatóvá vált. 2001. április 1-jén az örmény legfőbb ügyészhez, 
a katonai biztoshoz illetve a Nemzetgyűlés Emberi Jogi Bizottságához címzett levelében azt 
állította,  hogy  keresztényként  nem  végezhet  katonai  szolgálatot,  de  készen  áll  alternatív 
polgári szolgálatra. 18 éves korában, 2001. május 15-re szóló behívót kapott, de nem vonult 
be. 2001. május 29-én a Nemzetgyűlés Állami és Jogi Ügyi Bizottsága arról tájékoztatta, hogy 
mivel  Örményországban nincs jogszabály az alternatív  szolgálatról,  köteles  a hadseregben 
szolgálni, hiszen mind az Alkotmány, mind a Hadkötelezettségről szóló törvény előírja a 18 
és  27 év közötti  alkalmas  férfiak  számára  a  hadkötelezettséget.  2001.  augusztus  1-jén az 
örmény Btk. 75. cikke értelmében büntetőeljárás indult a kérelmező ellen a hadkötelezettség 
alóli  kibúvás  vádjával.  A  Semmítőszék  által  2003  januárjában  hatályában  fenntartott 
határozatban  a  kérelmezőt  két  és  fél  év letöltendő szabadságvesztésre  ítélték.  A tárgyalás 
során a kérelmező ismét kérte, hogy tegyék lehetővé számára az alternatív szolgálatot, azzal is 
érvelve, hogy az társadalmilag is hasznosabb lenne, mintha a börtönben töltené az idejét. 2003 
júliusában, tíz és fél hónap után, feltételes szabadlábra helyezték.
Az alternatív  szolgálatról  szóló örmény törvényt,  mely lehetőséget  ad a sorkötelezettséget 
lelkiismereti  okokból megtagadók számára az alternatív szolgálatra,  2003. december 17-én 
fogadták el és 2004. július1-jén lépett hatályba.
A  kérelmező  -  az  Egyezmény  9.  cikkére  hivatkozással  -  azt  sérelmezte,  hogy   a 
hadkötelezettség alóli kibúvás miatt elítélték lelkiismereti okból fennálló tiltakozása ellenére.
A Bíróságnak az üggyel  foglalkozó kamarája 2009. október 27-én hozott ítéletet,  melyben 
megállapította, hogy a 9. cikket nem sértették meg. 2010. május 10-én az ügyet a kérelmező 
kérésére a Nagykamara elé terjesztették.
A  Bíróság  esetjoga  alapján  a  Kamara  megállapította,  hogy  a  9.  cikket  a  4.  cikket  (a 
rabszolgaság és a kényszer-, vagy kötelező munka tilalma) együttesen kell értelmezni, amely 

26 Az ítéletet a Nagykamara 2011. július 7-én hozta.
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a  tagállamokra  bízza  a  katonai  szolgálat  lelkiismereti  okból  történő  megtagadásának 
elismerését.  A  Kamara  érvelése  szerint  a  9.  cikk  nem  biztosítja  a  katonai  szolgálat 
lelkiismereti  okból  történő  megtagadásának  jogát,  ezért  nem  alkalmazható  a  kérelmező 
esetében.
A  Nagykamara  azonban  hangsúlyozta,  hogy  az  Egyezmény  egy  élő  eszköz,  amelyet  a 
demokratikus  államokban  uralkodó  feltételek  és  gondolatok  fényében  kell  értelmezni.  A 
szóban forgó időszakban, 2002-2003-ban, Örményországon kívül csupán négy másik tagállam 
nem ismerte el a katonai szolgálat lelkiismereti okokból való megtagadását, s azok közül már 
három  az  alkotmányban  rögzítette  ennek  lehetőségét,  csupán  a  végrehajtásra  vonatkozó 
törvények elfogadására nem került még sor. A legtöbb tagállamban, ahol a katonai szolgálat 
lelkiismereti  okból  történő  megtagadásának  jogát  elismerik  és  alkalmazzák,  e  jogállást 
nemcsak a vallási meggyőződés, de a nem-vallásos személyes meggyőződés viszonylag széles 
köre is megalapozza, kivéve Romániát és Ukrajnát. Néhány tagállamban (Lengyelországban, 
Belgiumban és Finnországban)a katonai szolgálat lelkiismereti okból történő megtagadásának 
joga  csak  békeidőben  gyakorolható,  míg  néhány  más  országban  (Montenegróban  és 
Szlovákiában)  csak  harckészültség  esetén.  Végül  néhány  tagállamban,  mint  például 
Finnországban a lelkiismereti  szolgálatmegtagadók  bizonyos  csoportjai  a  polgári  szolgálat 
alól  is  menetesíthetők.  Az  ügyben  érintett  időszakban  az  Európa  Tanács  tagállamainak 
túlnyomó többsége törvényileg elismerte és alkalmazta a katonai szolgálat lelkiismereti okból 
történő megtagadásának jogát; utóbb Örményország is elismerte ezt a jogot. Az e téren való 
jogfejlődését és a releváns nemzetközi egyezményeket tekintve megállapítható, hogy az adott 
időszakban Európában és azon kívül is konszenzus alakult ki a kérdésben, ezért nem állítható, 
hogy  a  9.  cikk  értelmezésében  bekövetkezett  változás  2002-2003-ban  ne  lett  volna 
előrelátható. A Nagykamara arra a következtetésre jutott, hogy a 9. cikket immár nem a 4. 
cikk 3. bekezdésének (b) pontjával együttesen kell értelmezni; a jelen kérelem kizárólag a 9. 
cikk alapján kell megítélni.
Az Egyezmény 9. cikke kifejezetten nem utal a katonai szolgálat lelkiismereti okokból való 
megtagadásának jogára. A Nagykamara azonban úgy ítélte, hogy a katonai szolgálat ellenzése 
-  amikor  a hadseregben való szolgálat  kötelezettsége és egy személy meggyőződése vagy 
mélyen  és  valóságosan  tartott  vallásos  vagy  más  hite  közötti  komoly  és  feloldhatatlan 
összeütközés  indokolja  -   egy  kellőképpen  kötelező,  komoly,  ragaszkodó  és  fontos 
meggyőződést  vagy hitet  jelent,  amely megkívánja a  9.  cikk biztosítékait.  A kérelmező a 
Jehova  Tanúi  közösség  tagja,  egy  olyan  vallási  közösségé,  amely  ellenzi  még  a  fegyver 
nélküli katonai szolgálatot is. A Nagykamarának ezért nem volt kétsége afelől, hogy a katonai 
szolgálat  ellenzését  vallásos hite indokolta,  amelyet  hitelesen megélt,  és amely komoly és 
feloldhatatlan ellentétben állt a katonai szolgálat teljesítésére való kötelezettségével; a 9. cikk 
ezzel összhangban alkalmazható. 
A Nagykamara úgy ítélte, hogy a kérelmező részéről a katonai szolgálat megtagadása vallásos 
meggyőződésének  egyik  megnyilvánulása,  ezért  e  miatt  történő  elítélése  a  szabad 
vallásgyakorláshoz fűződő jogának korlátozása. A Nagykamara nyitva hagyta azt a kérdést, 
hogy vajon elítélése törvényes volt-e. Olyan törvényeken alapult, amelyek hozzáférhetők és 
világosak voltak. Az örmény hatóságok azonban elfogadták az alternatív szolgálatról szóló 
törvényt  és  felmentették  az  elítélteket.  A  Nagykamara  nem  tartotta  szükségesnek,  hogy 
döntsön a Kormányzat azon érvéről, hogy a  kérelmező elítélése „törvényes célt” szolgált, 
nevezetesen a közrendet, illetve mások jogait volt hivatva védelmezni. Ez az érv azonban nem 
volt meggyőző, különösen azon ígéretükből adódóan, hogy bevezetik az alternatív szolgálatot 
és a köztes időben tartózkodnak az új lelkiismereti szolgálatmegtagadók elítélésétől. 
Annak kapcsán, hogy vajon a korlátozás olyan volt-e, amely „szükséges egy demokratikus 
társadalomban”,  a  Nagykamara  megjegyezte,  hogy  az  Európa  Tanács  47  tagállamának 
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csaknem  mindegyike,  amely  valaha  előírta  vagy  jelenleg  is  előírja  a  kötelező  katonai 
szolgálatot,  egyéb lehetőségeket vezetett  be a katonai szolgálat  helyett.  Ezzel összhangban 
egy Államnak, amelyik  nem tett  így,   meggyőző és kényszerítő  okokat kell  felhoznia egy 
személy vallásszabadságába való beavatkozás igazolására. A kérelmező, mint Jehova tanúja 
nem  személyes  előnyök  vagy  kényelme  kedvéért  akarta  magát  mentesíttetni  a  katonai 
szolgálat  alól,  hanem  hitelesen  megélt  vallási  meggyőződése  miatt.  Mivel  abban  az 
időszakban nem volt alternatív polgári szolgálat Örményországban, nem volt más választása, 
minthogy  meggyőződéséhez  hűen  megtagadja  a  hadseregbe  való  besorozását,  és  ez  által 
magára  vonja  a  büntetőjogi  felelősségre  vonás  veszélyét.  E  rendszer  elmulasztotta 
megteremteni a társadalom egészének és a kérelmező érdeke közötti tisztességes egyensúly 
megteremtését.  A Nagykamara  ezért  úgy ítélte,  hogy a  büntetés  kiszabása  a  kérelmezőre 
olyan  körülmények  között,  amikor  meggyőződésére  vagy  hitére  tekintettel  nem  tettek 
engedményeket,  nem  minősíthető  egy  demokratikus  társadalomban  szükséges  eszköznek. 
Még kevésbé  tekinthető  szükségesnek,  figyelembe  véve,  hogy voltak  járható  és  hatékony 
alternatívák,  amelyek  képesek  voltak  az  ütköző  érdekek  összehangolására,  amint  azt  az 
európai államok túlnyomó többségének tapasztalatai mutatják. 
A Nagykamara elismerte, hogy bármely kötelező katonai szolgálati rendszer súlyos terhet ró 
az  állampolgárokra.  Ez  azonban  elfogadható,  ha  e  terhet  egyenlő  módon  osztják  el,  és  e 
kötelezettség alóli kivételek szilárd és meggyőző indokokon nyugszanak, mint a kérelmező 
esetében.  A  Nagykamara  emlékeztetett,  hogy  a  demokratikus  társadalom  jellemzői  a 
sokszínűség, a türelem és a széleslátókörűség. A demokrácia nem egyszerűen azt jelenti, hogy 
a többség nézeteinek kell érvényesülnie; meg kell teremteni az egyensúlyt, amely biztosítja a 
kisebbségek számára a megfelelő és tisztességes bánásmódot és megakadályozza az uralkodó 
helyzettel  való  visszaélést.  A kisebbségben  lévő  vallási  csoportok  (mint  a  Jehova  Tanúi) 
hitének tiszteletben tartása az Állam részéről oly módon, amely lehetővé teszi számukra a 
társadalom  lelkiismeretük  által  előírt  módon  való  szolgálatát,  messze  nem  hoz  létre 
igazságtalan  egyenlőtlenséget  vagy  hátrányos  megkülönböztetést,  ahogy  a  Kormányzat 
állította,  hanem  összetartó  és  biztos  sokszínűséget  biztosíthat  és  előmozdíthatja  a 
társadalomban a vallási összhangot és türelmet.
A kérelmező  elleni  büntetőeljárásra  és  elítélésére  olyan  időszakban  került  sor,  amikor  az 
örmény  hatóságok  már  hivatalosan  ígéretet  tettek  az  alternatív  szolgálat  bevezetésére. 
Elkötelezettségük,  hogy  ebben  az  időszakban  nem  ítélik  el  a  lelkiismereti 
szolgálatmegtagadókat,  kimondatlanul  benne  rejlett  abban,  hogy  vállalták:  kegyelemben 
részesítenek minden szabadságvesztésre ítélt lelkiismereti szolgálatmegtagadót. Éppen ezért a 
kérelmező elítélése a lelkiismereti szolgálatmegtagadásért kifejezetten összeütközésben állt a 
hivatalos  reformpolitikával  és  az  Örményországban  a  nemzetközi  kötelezettségvállalások 
teljesítése érdekében végrehajtott törvényi  változásokkal,   továbbá nem lehet azt mondani, 
hogy  nyomós  társadalmi  szükséglet  sürgette.  Ezen  felül,  az  alternatív  szolgálatról  szóló 
törvényt  kevesebb  mint  egy  évvel  a  kérelmező  jogerős  elítélése  után  fogadták  el.  Nem 
változtat  a  helyzeten  az  a  tény,  hogy utóbb  feltételesen  szabadlábra  helyezték.  Az utóbb 
elfogadott törvény sem volt hatással az ügyre. 
A Bíróság ezért megállapította, hogy a kérelmező elítélése a vallásszabadsághoz való jogába 
való olyan beavatkozást jelentett, mely nem való szükséges egy demokratikus társadalomban, 
vagyis az Egyezmény 9. cikkét megsértették. A Bíróság a kérelmezőnek 10.000,-Euró nem 
vagyoni kártérítést ítélt meg.
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3. Mazin Jum'aa Gatteh Al-Skeini és mások Egyesült Királyság elleni ügye (55.721/07 sz. 
ügy)27

Amint  az  ismeretes2003.  március  20-án  az  Amerikai  Egyesült  Államok,  az  Egyesült 
Királyság és szövetségeseik fegyveres erejükkel behatoltak Irakba a Ba'ath párt hatalomból 
való  eltávolításának  céljával.  A  fő  hadműveleteket  2003.  május  1-jén  befejezettnek 
nyilvánították,  és  az  Egyesült  Államok  és  az  Egyesült  Királyság  megszállók  lettek,  és 
létrehozták a Szövetséges Átmeneti Hatóságot, hogy „ideiglenesen gyakorolja a kormányzati 
jogköröket”. Az egyik, a Szövetséges Átmeneti Hatóság által gyakorolt kormányzati jogkör a 
közbiztonság fenntartása volt Irakban. megszálló hatalmak által vállalt biztonsági szerepet az 
ENSZ Biztonsági  Tanácsa 2003. május 22-én elfogadott  1483. sz.  határozata  is  elismerte, 
amely felhívta őket, hogy „a terület hatékony igazgatásával segítség elő az iraki nép jólétét,  
ideértve különösen a biztonság és stabilitás feltételeinek visszaállításáért való munkálkodást”. 
A megszállásnak 2004. június 28-án lett vége, amikor Irak kormányzásának teljes joghatósága 
átszállt  az  Iraki  Ideiglenes  Kormányra,  és  a  Szövetséges  Átmeneti  Hatóság  megszűnt.  A 
megszállás  alatt  az  Egyesült  Királyság  irányította  azt  a  katonai  körzetet,  amelybe  Bászra 
tartomány, ahol a panaszosok hozzátartozói meghaltak.  2003. május 1-jétől a brit erők Bászra 
tartományban  felelősek  voltak  a  közbiztonság  fenntartásáért  és  a  polgári  közigazgatás 
támogatásáért.  Az  Egyesült  Királyság  biztonságai  közé  tartoztak:  az  őrjáratozás,  őrizetbe 
vétel,  terroristaellenes  műveletek,  polgári  tiltakozások  idején  rendfenntartás,  a  lényeges 
közszolgáltatások és infrastruktúra, valamint a rendőrállomások védelme. 
Az első kérelmező 23 éves testvérét 2003. augusztus 4-én éjfél előtt nem sokkal lőtte le egy 
brit katona. Az első kérelmező elmondása szerint egy temetésen vett részt a családjuk, ahol - a 
helyi szokásoknak megfelelően - a levegőbe lövöldöztek; látta, amikor a katonák fegyvertelen 
és tőlük 10 méterre álló testvérét és egy másik embert minden látható ok nélkül lelőttek. A 
brit  katonák  elmondása  szerint  a  sötétben,  gyalogszerrel  a  falu  felé  közeledve  heves 
lövöldözés  zajára  lettek  figyelmesek,  amikor  megláttak  két  férfit  az  utcán;  egyikük  a 
parancsnok  felé  tartotta  a  fegyverét  mintegy  5  méter  távolságból,  ezért  -  a  közvetlen 
életveszélyre  tekintettel  -  figyelmeztetés  nélkül  tüzet  nyitottak  rájuk.   Az eset  után a Brit 
Hadsereg  Segélyezési  Bizottsága  2.500,-dollár  összegű  könyöradományt  küldött  annak  a 
törzsnek,  amelyhez  a  két  áldozat  tartozott,  egy  levéllel  amelyben  elmagyarázták  haláluk 
körülményeit  és elismerték,  hogy nem akartak megtámadni  senkit.  A brit  parancsnok úgy 
döntött, hogy az eset a Fegyverhasználati Szabályzat hatálya alá tartozik, és ennek alapján azt 
is kimondta, hogy nincs szükség további vizsgálatra. 
A második kérelmező férjét 2003. november 6-án lőtte le egy brit katona. Az áldozat sógorát 
ment meglátogatni a Ramadán idején, amikor éjjel fél tizenkettő tájban brit járőrök rohanták 
meg a házat,  betörték az ajtót  és az egyik katona a ház előterében hasba lőtte;  e lövésbe 
másnap belehalt. A britek szerint az őrjárat az egyik tolmácstól azt az információt kapta, hogy 
egy  állig  felfegyverzett  csoport  ment  be  a  házba,  ezért  parancsot  kaptak  egy  gyors 
őrizetbevételre.  Miután  kopogásra  nem  nyitottak  ajtót,  betörték  azt.  Az  egyik  katona 
gépfegyverropogást hallott a házból, és látta, hogy két hosszú csövű fegyverrel felfegyverzett 
férfi siet  le a lépcsőn feléjük; szóbeli  figyelmeztetésre nem volt  idő, és - mivel közvetlen 
életveszélyben érezve magát - hasba lőtte az elöl haladót. A kérelmező családja a történtek 
után  arról  tájékoztatta  a  járőröket,  hogy  ők  jogászok,  és  vitában  állnak  egy  másik 
jogászcsaláddal irodahelyek tulajdonjogának kérdésében, ami miatt már kétszer megtámadták 
őket,  ezek  közül  az  egyik  támadás  épp  a  járőrök  behatolása  előtt  fél  órával  történt.  A 
parancsnok jelentésében arra a következtetésre jutott, hogy az ellenlábas család szándékosan 
vezette félre a járőröket megtévesztő információkkal. A Brit Hadsereg Segélyezési Bizottsága 
2.000,-dollárt  adott  az  áldozat  özvegyének,  egy,  a  haláleset  körülményeit  tisztázó  levél 

27 Az ítéletet a Nagykamara 2011. július 7-én hozta.
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kíséretében. Úgy döntöttek, hogy az eset a Fegyverhasználati Szabályzat hatálya alá tartozik, 
és nincs szükség további vizsgálatra. 
A  harmadik  kérelmező  feleségét  2003.  november  10-én  este  nyolc  óra  körül  halálosan 
megsebesítették  az  Oktatási  Intézet  területén,  ahol  éjszakai  portásként  dolgozott,  és 
családjával  együtt  lakott.  A  kérelmező  tanúvallomása  szerint  a  család  éppen  a 
vacsoraasztalnál  ült,  amikor  odakint  heves  géppisztoly-ropogás  hallatszott.  A lövedékek a 
feleségét a fején és a bokáján, egyik gyermeket a karján találták. A brit beszámoló szerint az 
áldozatot a brit haderő és néhány ismeretlen fegyveres közti tűzharcban  lőtték meg; amikor a 
területet ejtőernyős világítótesttel világították meg, legalább három férfit láttak, hosszú csövű 
fegyverrel, akik  közül kettő egyenesen a brit katonákra tüzelt. Úgy döntöttek, hogy az eset a 
Fegyverhasználati Szabályzat hatálya alá tartozik, és nincs szükség további vizsgálatra. 
A negyedik kérelmező 43 éves testvérét 2003. augusztus 24-e éjjelén lőtték meg és később 
belehalt  sérüléseibe.  A kérelmező  szerint  testvére  este  fél  kilenc  felé  éppen egy kisbuszt 
vezetett, amikor golyózáporba került, és mellkasán és hasán megsérült. Egy brit őrvezető azt 
állította,  hogy  parancsot  adott  a  gyanús  kinézetű  (lefüggönyzött,  lassan,  lekapcsolt 
fényszórókkal  az  őrjárat  felé  közelítő)  minibusz  vezetőjének  a  megállásra.  A  vezető 
mellkason ütötte és megpróbálta fegyverét elvenni, mielőtt a többi járőr felé kormányozva a 
buszt, megpróbált elhajtani. Az őrvezető a kerékgumikra adott lövéssel állította meg a buszt 
az őrjárattól  mintegy száz méterre.  Úgy tűnt,  hogy a vezető a  fegyveréért  nyúlt,  ezért  az 
emberei  védelmében  további  lövéseket  adott  le.  Ekkor  a  vezető  kiszállt,  és  az  őrvezető 
felszólítására a földre feküdt. A járőrök további fegyvereseket keresve átkutatták a buszt, de 
az üres volt. A vezetőnek három lőtt sebe volt a hátán és a csípőjén; elsősegélyt nyújtottak 
neki, de később a kórházban belehalt  sérüléseibe.  Az ügyben a Királyi  Katonai Rendészet 
Különleges  Nyomozóhivatala  2003.  augusztus  29-én  nyomozást  indított;  anyagmintákat 
gyűjtöttek a lövöldözés helyszínéről, és beszerezték a jelenlevő katonák, kivéve a lövést leadó 
őrvezető  nyilatkozatait.  A  parancsnok  arra  a  következtetésre  jutott,  hogy  az  eset 
Fegyverhasználati Szabályzat hatálya alá tartozik, és kérte a Különleges Nyomozóhivatalt a 
nyomozás megszüntetésére.  Az elhunyt  családja a Brit Hadsereg Segélyezési Bizottságától 
1.400,-dollárt kapott, továbbá a minibuszért kártérítésként 3.000,-dollárt. Miután a kérelmező 
bírósági  felülvizsgálatot  kért,  a  nyomozást  kilenc  hónappal  később újra  megindították,  és 
igazságügyi szakértői vizsgálatokat végeztek. Az ügyészség tanúvallomásokat szerzett be a 
katonáktól,  köztük az őrvezetőtől  is.  A nyomozást  2004.  december  3-án fejezték be.  Egy 
független vezető jogász megállapította,  hogy nincs reális  lehetőség annak megállapítására, 
hogy az őrvezető nem önvédelemből lőtt. Az ügyet megküldték a Legfőbb Ügyésznek, aki 
úgy döntött, hogy nem indít hivatalból büntetőeljárást az ügyben.
Az ötödik kérelmező fia 2003. május 8-án, 15 éves korában halt meg. A kérelmező előadása 
szerint, mivel a fia hajnali fél kettőkor sem volt még otthon, keresésére indult. Azt mondták 
neki,  hogy fiát  és másik  három iraki  fiút  aznap reggel  brit  katonák letartóztatták,  amikor 
fosztogatáson  kapták  őket  rajta.  Állítólag  megverték  és  a  Shatt-el-Arab  nevű  folyóba 
kényszerítették őket. A kérelmező fia nem tudott úszni; testét 2003. május 10-én találták meg 
a  vízben.  A  Különleges  Nyomozóhivatal  nyomozást  indított  az  ügyben,  négy  katonát 
emberölésért  állítottak  katonai  bíróság  elé  2005  szeptembere  és  2006  májusa  között,  de 
addigra további három részvétellel gyanúsított katona engedély nélküli eltávozás miatt nem 
jelent  meg.  A  vád  szerint  a  katonák  a  folyóhoz  vitték  a  négy  fiút  és  fegyverrel 
belekényszerítették  őket,  hogy „megleckéztessék  őket”,  mivel  fosztogatással  gyanúsították 
őket. A katonákat felmentették, amikor a vád koronatanúja, a kérelmező fiával együtt vízbe 
kényszerített iraki fiatalok egyike,  nem tudta azonosítani őket. A kérelmező fia halála miatt 
kártérítési pert indított a Védelmi Minisztérium ellen; 2008. december 15-én 115.000,- fontot 
ítéltek meg javára, és a Brit Hadsereg hivatalosan is bocsánatot kért tőle.
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A hatodik kérelmező a bászrai rendőrség ezredese.  Fia 26 évesen halt meg, három nappal 
azután, hogy a brit katonák 2003. szeptember 14-én őrizetbe vette. A kérelmező szerint  2003. 
szeptember 14 kora reggel a fiáért  ment  munkahelyére,  egy szállodába.  Fiát  és hat másik 
alkalmazott a folyosón a földön fekve találta, a fejük mögé tett kézzel. Azt mondták neki, 
hogy ez csak egy rutinellenőrzés, amelynek pár órán belül vége lesz. Az ezt követő harmadik 
napon  a  Királyi  Katonai  Rendészet  közölte  a  kérelmezővel,  hogy  fia  a  bászrai  katonai 
támaszponton való fogvatartása alatt meghalt, és felkérték a holttest azonosítására. Testét és 
arcát vér és sérülések borították, orra el volt törve, az arcán a bőr egy része le volt tépve. Egy 
másik  szállodai  alkalmazott,  akit  ugyanakkor  tartóztattak  le,  tanúsította,  hogy a  fogdában 
csuklyát húztak fejükre, fájdalmas testhelyzetbe kényszerítették őket, megtagadták tőlük az 
ételt, a vizet, rúgták és ütötték őket, és a hatodik kérelmező fiát egy másik szobába vitték, 
ahonnan áthallatszott nyögése és ordítása. A Különleges Nyomozóhivatal azonnal megkezdte 
a  haláleset  kivizsgálását;  az  áldozat  testén  93  azonosítható  sérülést  találtak,  és 
megállapították, hogy fulladás miatt halt meg. A kérelmező kártérítési pert indított a Védelmi 
Minisztérium ellen, amely 2008 júliusában hivatalosan és nyilvánosan elismerte a felelősségét 
és  az  575.000,-font  összegű  kártérítési  igényt.  Egy  Parlamentnek  benyújtott  írásbeli 
nyilatkozatában  a  védelmi  miniszter  2008.  május  14-én  bejelentette,  hogy  nyilvános 
vizsgálatot fognak lefolytatni a fiú halála ügyében; az erről szóló jelentés még nem készült el. 
2004. március 26-i döntésében a védelmi miniszter – többek között – úgy határozott, hogy a 
hat  kérelmező  rokonai  halála  ügyében  nem folytat  le  független  nyomozást,  nem vállal  a 
halálesetekért felelősséget, és nem ad igazságos elégtételt. A kérelmezők a határozat bírósági 
felülvizsgálatát  kérték.  A  Divisional  Court  2004.  december  14-én  elfogadta  a  hatodik 
kérelmező fellebbezését, az első négyet elutasította, az ötödiket felfüggesztette. A bíróság úgy 
találta, hogy az állam rendesen csak saját területén köteles alkalmazni az Egyezményt, mely 
alól vannak kivételek, ilyen kivétel a hatodik ügy, mert ott az áldozat egy brit katonai bázis 
területén halt meg,  többi kérelmező tekintetében azonban az Egyesült Királyság nem köteles 
az  Egyezményt  alkalmazni.  A  bíróság  megállapította,  hogy  a  nyomozási  kötelezettség 
elmulasztásával az Egyezmény 2. és 3. cikkét megsértették,  mivel 10 hónappal a haláleset 
után, 2004 júliusában a nyomozás eredménye ismeretlen és nem perdöntő. A többi kérelmező 
fellebbezését a 2005. december 21-én a Fellebbviteli  Bíróság elutasította, mert  úgy találta, 
hogy a  halálesetek  nem tartoznak  az  Egyesült  Királyság  joghatósága  alá.  A Fellebbviteli 
Bíróság azonban megjegyezte, hogy ha a nemzetközi követelményeket figyelembe kell venni, 
a  Királyi  Katonai  Rendőrségnek,  ideértve  a  Különleges  Nyomozóhivatalt  is,  a  katonai 
parancsnoki láncolattól műveletileg függetlennek kell lennie, amikor az állítólag a brit haderő 
által megölt polgári személyek ügyét vizsgálja. A Lordok Háza többsége 2007. június 13-án 
úgy  találta,  hogy  a  halálesetek  nem tartoznak  az  Egyesült  Királyság  joghatósága  alá.  A 
miniszter  addigra  már  elismerte,  hogy  a  hatodik  kérelmező  fiának  halála  az  Egyezmény 
értelmében az Egyesült Királyság joghatósága alatt történt. 
A  kérelmezők  állítása  szerint  hozzátartozóik  az  Egyezmény  1.  cikke  alkalmazása 
szempontjából az Egyesült Királyság joghatósága alatt álltak. Az Egyezmény 2. cikke - és a 
hatodik kérelmező esetében a 3. cikke - alapján sérelmezték a halálesetek körülményeinek 
teljes körű és független kivizsgálásának elmulasztását. 
Az  első  eldöntendő  kérdés  a  Bíróság  számára  az  volt,  hogy  vajon  az  Egyezmény 
alkalmazandó-e a hat civil  iraki állampolgár brit  katonák által  2003 májusa és novembere 
közötti időszakban történt megölése tekintetében. A Bíróságnak el kellett döntetnie, hogy a 
kérelmezők rokonai vajon az Egyezmény 1. cikkének alkalmazása szempontjából az Egyesült 
Királyság „joghatósága” alá tartoztak-e. A Bíróság utalt  korábbi esetjogára,  amelyben úgy 
találta, hogy egy állam rendesen csak saját  területén köteles alkalmazni az Egyezményt. Egy 
területén kívüli cselekmény csak kivételes körülmények között tartozik az állam joghatósága 
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alá az Egyezmény értelmében. Egy ilyen kivételt állapít meg a Bíróság esetjoga akkor, ha az 
Egyezmény  által  kötött  állam  egy  másik  állam  területén  közhatalmat  gyakorol.  A  jelen 
ügyben, a Ba’ath párt hatalomból való eltávolítását követően, az Iraki Ideiglenes Kormány 
megalakulásáig  az  Egyesült  Királyság  (az  Egyesült  Államokkal  együtt)  vállalta  magában 
Irakban egyes olyan közhatalmi jogosítványok gyakorlását, amelyeket rendesen a szuverén 
kormányzat  gyakorol.  Nevezetesen,  az Egyesült  Királyság  vállalta  a  Dél-Kelet  Irak feletti 
uralmat és az itteni biztonság fenntartásáért való felelősséget. E kivételes körülmények között 
létezett egy joghatósági kapcsolat az Egyesült Királyság és a brit katonák által végrehajtott 
biztonsági  műveletek  során  2003 májusa és  2004 júniusa között  meghalt  egyének között. 
Mivel  a  kérelmezők hozzátartozói  ebben az  időszakban,  az  Egyesült  Királyság  biztonsági 
műveletei során haltak meg A kérelmezők rokonait ebben az időszakaszban brit katonák ölték 
meg biztonsági műveletek során, ezért az Egyesült Királyságnak kellett volna kivizsgálni a 
haláleseteket.
A kérelmezők  szerint  az  Egyesült  Királyság  nem teljesítette  kötelezettségét  a  halálesetek 
körülményeinek  hatékony  kivizsgálása  tekintetében.  A  Bíróság  utalt  korábbi  esetjogára, 
melyben kifejtette, hogy az élet védelmének kötelezettsége megköveteli a hatékony hivatalos 
vizsgálatot, ha  állami tisztviselők által alkalmazott erőszak eredményeként valaki meghal. A 
Bíróság  figyelembe  vette  azokat  a  nyomozóhatóságok  azon  tényből  fakadó  gyakorlati 
nehézségeit,  hogy az  Egyesült  Királyság  megszálló  hatalomként  volt  jelen  egy idegen  és 
ellenséges  térségben,  közvetlenül  a  háború  és  bevonulás  után.  E  gyakorlati  nehézségek 
magukba  foglalták  a  polgári  infrastruktúra  összeomlását,  amely  a  helyi  kórboncnokok  és 
boncolási lehetőségek hiányához vezetett, a megszállók és a helyi lakosság közötti nyelvi és 
kulturális  félreértések,  és  az  abban az  időszakban bármely iraki  cselekvésben benne rejlő 
veszélyt. Ilyen körülmények között az eljárási kötelezettség a 2. cikk alapján realista módon 
alkalmazandó, figyelembe véve azokat a különleges nehézségeket, amelyekkel a nyomozók 
szembesültek.  Ugyanakkor az a tény,  hogy az Egyesült  Királyság megszálló hatalom volt, 
maga után vonja azt is,  hogy az állítólagosan brit  katonák által  elkövetett  tettek hatékony 
vizsgálata szempontjából különösen fontos, hogy a nyomozó hatóságnak függetlennek kellett 
lennie a katonai parancsnoki láncolattól, és annak is kellett látszania. 
Az első,  második  és negyedik kérelmező esetében nem volt  kérdéses,  hogy a kérelmezők 
hozzátartozóit brit katonák ölték meg, akiknek személyazonossága ismert volt. A kérdés az , 
hogy vajon a katonák Fegyverhasználati Szabályzat szerint jártak-e el. A harmadik kérelmező 
esetében a 2. cikk értelmében meg kellett vizsgálni a lövöldözés körülményeit, többek között 
azt  is,  hogy  tettek-e  lépéseket  a  közeli  polgári  lakosság  védelme  érdekében.  Az  ötödik 
kérelem tekintetében meg kellett állapítani, hogy a katonák valóban megverték-e az áldozatot 
és a folyóba kényszerítették-e. Mindegyik esetben a szemtanúk vallomása döntő jelentőségű , 
ezért  nagyon  fontos  lett  volna,  hogy az  esemény  után  a  lehető  leghamarabb  szakértő  és 
teljesen független nyomozó hallgassa ki a katonai szemtanúkat és különösen az állítólagos 
elkövetőket.  Meg kellett  volna tenni mindent az iraki szemtanúk felkutatására,  akiket meg 
kellett  volna győzni  arról,  hogy az  információ  szolgáltatás  révén nem sodorják veszélybe 
magukat,  vallomásukat  komolyan veszik,  és haladék nélkül  eljárnak. Egyértelmű,  hogy az 
első,  második  és  harmadik  esetben  a  2.  cikk  követelményei  nem  teljesültek,  hiszen  a 
nyomozás mindhárom esetben teljes egészében a katonai parancsnoki láncolaton belül maradt 
és csak az érintett katonákat kihallgatására korlátozódott. Bár a negyedik és ötödik kérelmező 
ügyében a Királyi Katonai Rendészet Különleges Nyomozóhivatala járt el, de a Bíróság úgy 
ítélte,  hogy ez nem elégíti  ki  a  2.  cikk követelményeit,  mivel  -miként  azt  a  Fellebbviteli  
Bíróság is  megállapította  -  az adott  időszakban a Nyomozóhivatal  működésében nem volt 
műveletileg független a katonai parancsnoki láncolattól. Ezzel szemben a hatodik kérelmező 
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ügyében teljes körű, nyilvános nyomozás zajlott le, és ennek fényében ő többé nem tekinthető 
a 2. cikk eljárási követelménye megsértése tekintetében áldozatnak.
Következésképp  a  Bíróság  megállapította,  hogy az  első,  második,  harmadik,  negyedik  és 
ötödik kérelmező esetében a rokonok halálában való hatékony nyomozás hiánya megsértette 
az Egyezmény 2.  cikkét.  A Bíróság a  kérelmezőknek fejenként  17.000,-Euró nemvagyoni 
kártérítést ítélt meg.
4. Hilal Abdul-Razzaq Ali Al-Jedda Egyesült Királyság elleni ügye (27021/08. sz. ügy)28

A kérelmező iraki állampolgár, az iraki kosárlabdacsapat tagja volt, de 1978-ban, miután nem 
volt  hajlandó  belépni  a  kormányzó  Ba’ath  pártba,  elhagyta  Irakot  és  az  Egyesült  Arab 
Emírségekben,  illetve  Pakisztánban  élt.  1992-ben  az  Egyesült  Királyságba  ment,  ahol 
menedékért folyamodott, majd 2000 júniusában brit állampolgárságot kapott.
2004  szeptemberében  a  kérelmező  négy  legidősebb  gyermekével  Londonból  Dubajon 
keresztül  Irakba  utazott,  ahol  az  Egyesült  Arab  Emírségek  hírszerzésének  emberei 
letartóztatták és kihallgatták,  majd 12 óra fogvatartás  után elengedték  el,  és gyermekeivel 
folytathatta útját Irakba, ahová 2004. szeptember 28-án érkeztek meg. 2004. október 10-én 
amerikai katonák – minden bizonnyal a brit hírszerzés által szolgáltatott információk alapján 
–  Bagdadban,  nővére  házában  letartóztatták.  Brit  katonai  repülőgépen  Bászrába,  majd  a 
Bászra belvárosában található,  brit  erők által  fenntartott  Sha’aibah fogdába szállították.  Itt 
tartották fogva három éven keresztül 2007. december 30-ig.
Abban az időben az iraki  ideiglenes  kormány volt  hivatalban,  és a nemzetközi  haderők a 
kormány kérésére és az ENSZ Biztonsági Tanácsának felhatalmazásával még Irakban voltak. 
A kérelmező őrizetben tartását a brit hatóságok Irak biztonságának érdekében szükségesnek 
tartották.  Felelősnek  tartották  terroristák  Irakon  kívüli  toborzásáért  avégett,  hogy  ott 
terrorcselekmények  kövessenek el,  beazonosított  terrorista  robbantási-szakértő  Irakba  való 
utazásának  elősegítéséért,  az  említett  robbantási-szakértővel  a  koalíciós  haderők  ellen 
irányuló, Falludzsa és Bagdad közelében elkövetett támadás előkészítéséért, és a robbantási-
szakértővel  és  egy  iszlamista  terrorista  sejt  tagjaival  együttműködésben  csúcsminőségű 
robbanószerkezetek Irakba való csempészéséért. A vádakat megalapozó bizonyítékokat nem 
tárták fel a kérelmező előtt, és nem vonták büntetőjogi felelősségre.
A kérelmező 2005. június 8-án folyamatos őrizetben tartása törvényességének és az Egyesült 
Királyságba való visszatérésére vonatkozó kérelmének elutasításnak bírósági felülvizsgálatát 
kérte az Egyesült Királyságban. A Kormányzat elismerte, hogy a kérelmező őrizetben tartása 
nem vonható az Egyezmény 5. cikke 1 bekezdésében megengedett egyik esete körébe sem. 
Ugyanakkor,  úgy érvelt,  hogy az Egyezmény 5. cikkének 1. bekezdése nem alkalmazható, 
mert az őrizetben tartást az ENSZ Biztonsági Tanácsának 1546. sz. határozata engedélyezte, 
és az mint a nemzetközi jogi ügylet, ENSZ határozat hatályon kívül helyezte az Egyezmény 
5.cikkét.  Az  ügyben  végül  a  Lordok  Háza  2007.  december  17-én  hozott  határozatot. 
Visszautasította a Kormányzat érvelését, miszerint a nemzetközi jog alapján nem az Egyesült 
Királyság, hanem az ENSZ a felelős az őrizetbe vételért. A Lordok Háza egyhangúlag úgy 
találta, hogy az ENSZ Biztonsági Tanácsának 1546. sz. határozata az Egyesült Királyságot 
arra kötelezi, hogy vegye őrizetbe azokat a személyeket, akiről úgy ítélik, hogy veszélyeztetik 
Irak biztonságát,  és ez a kötelezettség,  az ENSZ Alapokmány 103. cikkével  összhangban, 
elsőbbséget élvez az Emberi  Jogok Európai Egyezményében foglalt,  vádemelés  hiányában 
való fogvatartás tilalmával szemben.
A belügyminiszter  2007. december 14-én aláírta  a kérelmező brit  állampolgárságától  való 
megfosztást  kimondó  határozatot,  hivatkozva  –  egyebek  mellett  –  arra,  hogy  kapcsolatai 

28 Az ítélete a Nagykamara 2011. július 7-én hozta.
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vannak  erőszakos  iszlamista  csoportokkal  Irakban  és  másutt,  és  felelős  terroristák  Irakon 
kívüli toborzásáért,  és terroristák Irakba utazásának és robbanószerkezet-alkatrészek Irakba 
csempészésének megkönnyítéséért.  A kérelmezőt 2007. december 30-án engedték el, ekkor 
Törökországba utazott, és sikertelenül fellebbezett brit állampolgárságának elvesztése miatt. 
Különleges  Bevándorlási  Fellebbviteli  Bizottság  fel  nem  fedett  bizonyítékok  alapján 
elfogadta, hogy elősegítette egy robbantási szakértő terrorista Irakba utazását és összeesküdött 
vele  robbanószerkezet-alkatrészek Irakba csempészése  és  a  Falludzsa  és  Bagdad környéki 
szövetséges erők elleni támadások végrehajtás céljából. 
A kérelmező szerint  az Egyesült  Királyság  erői 2004. október  10.  és 2007. december 30. 
között az Egyezmény 5. cikkének 1. bekezdését megsértve tartották őrizetben.
A Bíróság utal bevett gyakorlatára, amely szerint az 5. cikk 1. bekezdés felsorolja azokat az 
eseteket, melyekben a személyi szabadságtól való megfosztás igazolható lehet, és a felsorolás 
nem tartalmazza az olyan megelőző célú fogvatartást, amely során az érintetett ésszerű időn 
belül  nem vonják büntetőjogi  felelősségre.  Valójában az Egyesült  Királyság  Kormányzata 
sem  állította,  hogy  a  kérelmező  fogvatartása  megfelelne  az  5.  cikk  1.  bekezdésének.  A 
Kormányzat azt állította, hogy a fogvatartás az ENSZ-nek és nem az Egyesült Királyságnak 
tulajdonítható.  A Bíróság  egybehangzóan  elutasította  az  érvelést.  Megjegyezte,  hogy Irak 
megszállása idején, 2003 márciusában nem volt olyan ENSZ BT határozat, mely az akkori 
rendszer megdöntése utáni szereposztásról rendelkezett  volna. 2003 májusában, a rendszer 
megdöntésével  az  Amerikai  Egyesült  Államok  és  az  Egyesült  Királyság  átvette  Irak 
biztonsági  irányítását,  az  ENSZ  feladata  pedig  a  humanitárius  segítségnyújtás,  Irak 
újjáépítésében és az iraki ideiglenes kormány megalakításában való részvétel  volt,  de nem 
volt  szerepe  a  közbiztonság  terén.  A  Bíróság  nem  gondolja,  hogy  a  későbbi  ENSZ  BT 
határozatok változtattak  volna ezen a  felálláson.  Mivel  az ENSZ Biztonsági  Tanácsa  sem 
hatékony  ellenőrzést  nem  gyakorolt,  sem  végső  jogköre  nem  volt  a  Szövetséges  Erők 
cselekményei és mulasztásai felett, ezért kérelmező fogvatartása nem tudható be az ENSZ-
nek. Mivel a kérelmezőt egy Bászra belvárosában fekvő, kizárólag a brit erők által ellenőrzött 
fogdában tartották fogva, a kérelmező így mindvégig az Egyesült Királyság joghatósága és 
ellenőrzése alatt állt. A Bíróság ezért egyetértett a Lordok Házának többségével abban, hogy a 
kérelmező fogvatartása az Egyesült Királyságnak tudható be, és őrizetben tartása idején az 
Egyezmény 1. cikke értelmezése körében az Egyesült Királyság joghatósága alá tartozott.
 A Kormányzat második érve szerint az 1546. sz. ENSZ BT határozat kötelezte az Egyesült 
Királyságot az iraki fogvatartásra, és e kötelezettség, az ENSZ Alapokmány 103. cikkének 
értelmében,  felülírta  az Egyezmény 5.  cikk 1.  bekezdésében foglaltakat.  A Bíróság ennek 
kapcsán felhívta a figyelmet arra, hogy az ENSZ feladata nem csupán a nemzetközi béke és 
biztonság  fenntartása,  hanem  „az  emberi  jogok  és  alapvető  szabadságok  tiszteletének 
nemzetközi  elősegítése”  is.  Az Alapokmány 24.  cikkének (2)  bekezdése  úgy rendelkezik, 
hogy a Biztonsági Tanácsnak az ENSZ céljaival és elveivel összhangban kell a nemzetközi 
béke  és  biztonság  terén  ellátni  feladatait.  Ebből  kiindulva  a  Bíróság  úgy  ítélte,  hogy  a 
Biztonsági  Tanács  határozatainak  értelmezésekor  azt  kell  vélelmezni,  hogy  a  Biztonsági 
Tanács nem kíván olyan kötelezettséget róni a tagállamokra, melyek ellentétesek az emberi 
jogok alapvető elveivel. Amennyiben kétség merül fel egy ENSZ BT határozat értelmezése 
során, a Bíróságnak azt az értelmezést kell választania, amely a leginkább összeegyeztethető 
az  Emberi  Jogok  Európai  Egyezményével,  és  amely  elkerüli  a  kötelezettségek  közötti 
összeütközést.  Az  ENSZ-nek  az  emberi  jogok  előmozdításában  való  jelentős  szerepére 
tekintettel  a  Bíróság úgy gondolja,  hogy a Biztonsági  Tanácsnak egyértelmű és  kifejezett 
szövegezést  kell  használni,  ha  olyan  intézkedéseket  vár  el  a  tagállamoktól,  amelyek 
ellentétesek  a  nemzetközi  emberi  jogok  terén  vállalt  kötelezettségeikkel.  A  Bíróság 
megállapította,  hogy az 1546.  sz.  határozatban,  amely felhatalmazza  a nemzetközi  erőket, 
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hogy  „minden  szükséges  intézkedést  megtegyenek  az  iraki  biztonság  és  stabilitás 
fenntartására”,  nincs  kifejezett  utalás  az  őrizetben  tartásra.  Az őrizetben  tartás  mint  azon 
feladatok egyike, melyet a nemzetközi erők készek ellátni, szerepel Colin Powell,  az USA 
külügyminisztere  által  írt  és a határozathoz csatolt  levélben.  A Bíróság szerint a határozat 
szóhasználata nyitva hagyta a kérdést, hogy a nemzetközi haderőket szolgáltató tagállamok 
hogyan  járuljanak  hozzá  az  iraki  biztonság  és  stabilitás  fenntartásához.  A  határozat 
preambuluma megemlíti minden erő elkötelezettségét, hogy a nemzetközi joggal összhangban 
fog cselekedni, és az Egyezmény a nemzetközi jog része. Azzal ellentétes egyértelmű utalás 
hiányában  azt  kell  vélelmezni,  hogy  a  Biztonsági  Tanács  a  nemzetközi  emberi  jogokkal 
összhangban  kérte  fel  a  nemzetközi  erőket  az  iraki  biztonság  fenntartására.  Ezen  kívül 
továbbá nehéz összeegyeztetni azt az érvelést, miszerint az 1546. sz. határozat az őrizetben 
tartás  eszközének  használatára  kötelezte  a  tagállamokat,  azzal  a  ténnyel,  hogy  az  ENSZ 
főtitkára és az ENSZ Iraki Segélyszervezete többször tiltakozott a nemzetközi erők gyakorlata 
ellen. Az 1546. sz. határozatban az ENSZ Biztonsági Tanácsa mind a főtitkárt (különleges 
meghatalmazottja)  és  az  ENSZ  Iraki  Segélyszervezetét  felhatalmazta  arra,  hogy 
„előmozdítása az emberi jogok védelmét Irakban”. A kérelmező fogvatartásának ideje alatt az 
ENSZ főtitkára negyedévi jelentéseiben rendszeresen úgy jellemezte a Szövetséges Erők által 
alkalmazott  biztonsági  célú őrizetben tartásának terjedelmét,  mint  „egy nyomasztó  emberi 
jogi problémát”. Az ENSZ Iraki Segélyszervezet ugyanezen idő alatt néhány havonta jelentést 
készített az emberi jogi helyzetről, amelyben aggodalmát fejezte ki emberek tömeges, bírósági 
kontrol  nélküli,  határozatlan  idejű  őrizetben  tartása  miatt.  Összegezve,  a  Bíróság 
megállapította,  hogy  az  1546.  sz.  határozat  az  iraki  biztonság  és  stabilitás  fenntartására 
irányuló intézkedések megtételére hatalmazta fel az Egyesült Királyságot. Ugyanakkor, sem 
ez, sem más ENSZ határozat nem hatalmazta fel az Egyesült Királyságot sem kifejezetten, 
sem hallgatólagosan  arra,  hogy  hatóságai  által  veszélyesnek  tartott  személyt  határozatlan 
ideig, vádemelés nélkül őrizetben tartson. Ilyen módon tehát, az őrizetben tartás eszközének 
használatára való kötelezettség hiányában nem volt ellentmondás az Egyesült Királyságnak az 
ENSZ Chartában megállapított kötelezettségei és az Egyezmény 5. cikkének 1. bekezdésében 
megállapított kötelezettségei között. 
A  kérelmező  fogvatartása  tehát  megsértette  az  Egyezmény  5.  cikkének  1.  bekezdését,  a 
Bíróság ezért 25.000,-Euró nem vagyoni kártérítést ítélt meg a kérelmező javára.

5. Ivan Nechiporuk és Natalya Yonkalo Ukrajna elleni ügye (42.310/04. sz. ügy)29

Az  első  kérelmező  a  rendőrség  2004.  május  20-án  „igazgatási  őrizetbe”  vette  illegális 
kábítószer-birtoklás  gyanújával.  Az  őrizetbe  vételt  eszközlő  rendőrök  egyikének  írásos 
feljegyzése  az  őrizetbevételt  gyanús  utcai  magatartásával  magyarázta.  Hollétéről  nem 
értesítették hozzátartozóit. 
Őrizetének  első  éjszakáján  az  első  kérelmezőt  -  előadása  szerint  -  erőszakkal  való 
fenyegetéssel arra akarta rávenni két rendőr, hogy vallja be egy nő meggyilkolását, akit egy 
héttel  a  őrizetbe  vétele  előtt  fegyveres  behatolók  lőttek  le  lakása  ajtajában.  Miután 
visszautasította a vallomástételt, megbilincselték, felfüggesztették egy fémkorlátra és áramot 
vezettek a bokájába és az ágyékába. Ezután megverték, és azzal fenyegetőztek, hogy nyolc 
hónapos terhes feleségével (a második kérelmezővel), aki kihallgatás céljából szintén őrizetbe 
vettek, ugyanígy fognak bánni. Az első kérelmező, ezután írt egy - állítólag egy rendőr által 
tollba  mondott  -  vallomást,  kijelentve,  hogy  egy  másik  személlyel  együtt  ő  követte  el  a 
gyilkosságot.

29 Az ítéletet 2011. július 21-én vált véglegessé.
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Az első kérelmező panaszt nyújtott be állítólagos bántalmazása miatt a városi ügyészségre; 
ezt követően a bíróság megvizsgálta az ügyészség előzetes letartóztatásba helyezési kérelmét. 
Rokonai és ügyvédje ismételt panaszt nyújtottak be az ügyészségre. Három nappal az eset 
után, az első kérelmezőt megvizsgálta egy törvényszéki orvos, aki észlelte a sérüléseket a 
bokáján,  amelyeket  „nem  azonosíthatónak”  ítélt,  és  kétségbe  vonta  az  első  kérelmező 
állításainak  hihetőségét  és  a  leleteket,  amelyeket  egy másik  orvosi  jelentés  néhány héttel 
később  megerősített.  Az  ügyészség  2004  júniusában  a  rendőrök  elítélése  tárgyában  - 
bizonyítékok hiányában - elutasító határozatot hozott, főleg az érintett rendőrök kihallgatására 
és az orvosi jelentésekre alapítottan. Az első kérelmező megtámadta az elutasító döntést, amit 
később hatályon kívül helyeztek, és háromszor ismét fenntartottak. Panasza megtalálható az 
ellene  folyó  büntetőeljárással  kapcsolatos  ügyiratban.  2005  júniusában  az  első  kérelmező 
ügyvédje által megbízott magánszakértői intézet két szakértője elkészített egy szakvéleményt, 
amelyben  arra  a  következtetésre  jutottak,  hogy  sérüléseit  elektromos  vezetékkel  való 
érintkezési is okozhatta. A jelentést megküldték az első kérelmező ügyével abban az időben 
foglalkozó bíróságnak is. 
Eközben,  három nappal  őrizetbe  vétele  után büntetőeljárás  indult  az  első kérelmező  ellen 
rablás  kísérlete  és  nyereségvágyból  elkövetett  emberölés  gyanújával.  A  Városi  Bíróság 
előzetes letartóztatásba helyezte,  utalva az ellene felhozott vád súlyára,  a szökés illetve az 
igazságszolgáltatás  akadályozásának  veszélyére.  Ugyanezen  a  napon,  amikor  visszavonta 
korábbi  beismerő  vallomását,  azt  állítva,  hogy erőszakkal  csikarták ki  tőle,  de két  nappal 
később a újabb beismerő  vallomást  tett,  miután a rendőrök állítólag  ismét  megverték;  ezt 
követően beismerő vallomását megismételte ügyvédje jelenlétében. A vád halált okozó súlyos 
testi sértésre változott,  és az első kérelmezőt a Város Bíróság 2005 májusában felmentette, 
megállapítva különösen, hogy beismerő vallomását erőszakkal kényszerítették ki. 
A sértett rokonainak fellebbezése folytán eljáró megyei bíróság a felmentő ítéletet hatályon 
kívül helyezte,  és az ügyet  áttette  egy másik,  a megye  területén  fekvő városi bírósághoz, 
amely  visszaküldte  az  ügyet  az  ügyésznek,  jelezve  a  nyomozás  számos  hiányosságát, 
különösen,  hogy  az  első  kérelmező  vallomása  és  más  tanúk  állításai  között  hiányzik  az 
összhang. A sértettek fellebbeztek ez ellen a döntés ellen, ezért a Legfelsőbb Bíróság első 
elnökhelyettese egy újabb városi bíróságot jelölt ki. 2006 novemberében az első kérelmezőt a 
nyomozóhatóság ismét őrizetbe vette, és előre megfontolt  szándékkal elkövetett  emberölés 
gyanújával két napig őrizetben tartotta.  Miután alakszerűen vádat emeltek ellene, a Városi 
Bíróság az ügyész kérelmére előzetes letartóztatásba helyezte; előzetes letartóztatását még két 
ízben meghosszabbították. 
A Városi Bíróság 2007 augusztusában az első kérelmezőt számos bűncselekményben, köztük 
előre megfontolt,  nyereségvágyból,  csoportosan elkövetett emberölés bűntettében bűnösnek 
találta  és  15  év  szabadságvesztésre  ítélte.  A  bíróság  különösen  egy  taxisofőr  tanú 
nyilatkozatára támaszkodott, aki kihallgatása idején kábítószerrel való visszaélés gyanújával 
igazgatási  őrizetben  volt.  Felismerte  az  első kérelmezőt  és  kijelentette,  hogy két  utas  vitt 
ahhoz az épülethez, ahol a bűncselekményt elkövették, ott körülbelül fél órát várt, majd elvitte 
őket. Mérlegelte az áldozat fiának tanúvallomását és az első kérelmező által az eljárás elején 
tett beismerő vallomását is. A bíróság az első kérelmező állítását állítólagos bántalmazásáról 
megalapozatlannak találta.
Fellebbezésében  az  első  kérelmező  hangsúlyozta  különösen,  hogy  az  áramütéssel  való 
kínzását megerősítő orvosszakértői véleményt figyelmen kívül hagyták, és hogy a taxisofőr 
vallomása  az  idők  során  gyanús  körülmények  között  a  terhére  jelentősen  megváltozott. 
Rámutatott, hogy az ügy iratai között volt egy átirat - amelyet a bíróság kizárt a bizonyítékok 
köréből - a taxisofőrrel való beszélgetéséről, amelyben az kijelentette, hogy a rendőrség arra 
kényszerítette őt, hogy tegyen terhelő vallomást a vádlottakra, köztük az első kérelmezőre. A 
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Legfelsőbb Bíróság 2008 márciusában hatályában fenntartotta az ítéletet, főleg a nyomozati 
szakban tett vallomásaira utalva, ideértve azt is, amelyet ügyvédje jelenlétében tett. Ami az 
állítólagos bántalmazást illeti, a nyomozati tevékenységről készült videofelvételt mérlegelve 
úgy találta, hogy az eseményeket az első kérelmező szabadon és részletesen adta elő, és testén 
nem voltak sérülések. 
Az Egyezmény 3. cikkére hivatkozással az első kérelmező azt sérelmezte, hogy rendőrségi 
őrizete  alatt  megkínozták,  és  hogy  a  hazai  hatóságok  nem  vizsgálták  ki  a  panaszt.  Az 
Egyezmény  5.  cikkének  1.,  2.,  3.,  4.  és  5.  bekezdésére  hivatkozással  fogvatartása 
jogellenességét  is  sérelmezte,  végül  az  Egyezmény  6.  cikke  1.  bekezdésére  és  3. 
bekezdésének c)  pontjára  hivatkozással  az ellene  lefolytatott  eljárás tisztességtelenségét  is 
állította. .
Az nem volt vitatott a felek között, hogy két igazságügyi orvosszakértői vizsgálat, amelyet a 
nyomozóhatóság  kirendelése  alapján  az eseményeket  követően 3 nappal,  illetve  két  héttel 
végeztek,  sérüléseket  talált  az  első  kérelmező  testén.  A  Bíróságot  nem  győzte  meg  a 
Kormányzatnak  a  hivatalos  orvosszakértői  jelentéssel  alátámasztott  magyarázata,  hogy  a 
sérüléseket - további részletezés nélkül - "valamilyen tompa tárgy okozhatta”. Nem fogadta el 
azt  az  álláspontot  sem,  hogy  mivel  az  első  kérelmező  nem  elmulasztott  panaszt  tenni 
állítólagos  bántalmazása  miatt  a  rendőrségi  fogda  személyzeténél,  ezzel  aláásta 
szavahihetőségét,  hiszen a fogda személyzetének a rendőrséggel való szervezeti kapcsolata 
elriaszthatta.  Ami  számít,  az  az,  hogy azonnal  közölte  az  ügyészi  szervekkel  a  panaszát. 
Ennek  fényében,  és  abból  adódóan,  hogy  a  hatóságok  elmulasztották  vitatni  vagy 
megmagyarázni  az  első  kérelmező  elektromos  árammal  való  állítólagos  bántalmazást 
alátámasztó orvosi bizonyítékokat, a Bíróság úgy találta, hogy az Egyezmény alapján folyó 
eljárásban megkövetelt bizonyítási szabályok szerint megállapítható, hogy az orvosszakértői 
véleményben  rögzített  sérülések  az  általa  panaszolt  bánásmód  következményei  voltak,  és 
azokért a Kormányzat viseli a felelősséget. Tekintettel arra a tényre, hogy akkor vallotta be az 
emberölést  első  alkalommal,  amikor  alakilag  egészen  más  bűncselekmény  miatt  volt 
őrizetben, és figyelembe véve a megismételt vallomástétele előtti rendőri verésre vonatkozó 
állításokat, a Bíróság úgy ítélte meg, valószínű, hogy a rendőrség szándékosan, a vallomás 
kicsikarása céljával bántalmazta őt. Abból adódóan, hogy őt és terhes feleségét ugyanakkor 
hallgatta  ki  a  rendőrség,  a  kínzással  való  fenyegetésre  vonatkozó  állítása  hihető.  E 
fenyegetések  minden  bizonnyal  jelentősen  súlyosbítotték  az  ő  lelki  kínjait.  A  fentiekre 
tekintettel  a  Bíróság  úgy  találta,  hogy  az  első  kérelmező  nagyon  komoly  és  kegyetlen 
szenvedés  áldozata  volt,  amelyet  kínzásnak  lehet  minősíteni;  ennek  megfelelően  ebben  a 
tekintetben megsértették az Egyezmény 3. cikkét.
Bár  soha  nem  volt  vitatott,  hogy  az  első  kérelmező  a  rendőri  őrizet  alatt  sérüléseket 
szenvedett,  a  hatóságok  következetesen  csak  arra  korlátozták  érvelésüket,  hogy  a 
valószínűtlen  találják  az  az  állítás,  hogy  őt  áramütéssel  kínozták.  A  rendőrök  elleni 
büntetőeljárás  megindítását  elutasító  határozat  megtámadására  irányuló  kísérleteit 
elutasították, különösen azzal az ürüggyel, hogy a kérdést az ellene folyó büntetőeljárásban 
kell  vizsgálni.  A  Bíróság  megkérdőjelezte  e  megközelítés  megfelelőségét  abból  adódóan, 
hogy a büntetőeljárás célja inkább az, hogy ártatlannak vagy bűnösnek találják-e az ellene 
felhozott vádakban, minthogy az állítólagos verések miatti felelősséget megállapítsa, vagy a 
3. cikk állítólagos megsértését orvosolja. A Bíróság meglepőnek találta azt is, hogy az eljáró 
hazai bíróság teljesen figyelmen kívül hagyta a magánszakértői intézet szakembereinek az 
első kérelmező állításait alátámasztó megállapításait. Az ügyben utóbb lefolytatott vizsgálata 
során a Legfelsőbb Bíróság arra korlátozta erőfeszítéseit, hogy a nyomozati eljárásról készült 
videofelvételt elemezze, amelyen nem voltak sérülések láthatók, és ez elegendő volt neki arra, 
hogy a panaszt  megalapozatlannak tartsa.  Összességében a Bíróság arra  a  következtetésre 
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jutott,  hogy  az  első  kérelmezőtől  megtagadták  a  rendőri  bántalmazás  miatti  panaszának 
hatékony kivizsgálását, eljárási szempontból is megsértve az Egyezmény 3. cikkét.
A Bíróság megállapította,  hogy az első kérelmező szabadsághoz és biztonsághoz való,  az 
Egyezmény 5. cikkének 1. bekezdésében biztosított jogát megsértették a 2004 és 2007 közötti 
fogvatartásának öt különböző szakasza tekintetében. Különösen, noha 2004. májusi, kezdeti 
háromnapos fogva tartását  a rendőrség úgy rögzítette,  mint  amelyre  szabálysértés  gyanúja 
adott  alapot,  úgy  kezelték,  mint  egy  emberöléssel  kapcsolatos  büntetőügy  gyanúsítottját, 
anélkül,  hogy gyanúsítotti  eljárási  jogait,  különösen a  védelemhez való jogát  biztosították 
volna. Az első kérelmező ezt követő, újabb háromnapos fogvatartása megsértette a nemzeti 
jogszabályokban rögzített biztosítékokat, amelyek indokolt bírói határozat nélkül legfeljebb 
három napig tették lehetővé a fogvatartást, mint a bűnmegelőzés céljából szükséges azonnali 
intézkedést.  Ugyanez  igaz  az  indokolt  bírósági  határozat  nélküli,  2006.  novemberi 
letartóztatására.  Az  ezt  követő,  bírósági  végzéssel  elrendelt  előzetes  letartóztatása  olyan 
indokokon alapult, amelyek nem tűntek helytállónak, minthogy sem a vádak súlyossága nem 
változott meg, sem a szökés veszélye nem növekedett; a határozat ezért nem tekinthető az 
önkényességtől mentesnek. Ami a bírói rendelkezések alapján történő, 2004-2005-ös és 2007-
es  fogvatartását  illeti,  a  bíróságok  nem  adták  különös  okát  és  nem  rögzítették  annak 
semmilyen  határidejét.  Ez  összhangban  volt  az  abban  az  időben  hatályos  hazai 
jogszabályokkal, amelyek miatt a Bíróság más hasonló panaszok tekintetében az Egyezmény 
5.  cikkének  megsértését  állapította  meg  Ukrajnával  szemben.  Egy  további  szerkezeti 
problémát tükröz az a tény,  hogy 2007-ben a nyomozás befejezését követő körülbelül egy 
hónapos fogvatartásáról semmilyen határozat nem született, minthogy a hazai jog nem állított 
fel világos szabályokat a helyzet rendezésére.
A Bíróság  megállapította  az  első  kérelmezőnek  az  Egyezmény  5.  cikke  2.  bekezdésében 
biztosított,  az  ellene  felhozott  vádakról  való  azonnali  tájékoztatáshoz  való  jogának 
megsértését is, mivel őrizetben tartása elején nem közölték vele világosan a gyanút, és úgy 
kezelték mint egy emberölési ügy gyanúsítottját, noha alakilag egy szabálysértés miatt vették 
őrizetbe. 
Az első hat napos fogvatartása ugyancsak sérti az Egyezmény 5. cikk 3. bekezdésének azt a 
rendelkezését, hogy a letartóztatott vagy őrizetbe vett személyt „haladéktalanul bíró elé kell 
állítani”,  továbbá az  előzetes  letartóztatás  együttes  tartama,  amely 1 év 8 hónapig  tartott, 
ugyanezen bekezdésben biztosított jogát, hogy „ésszerű időhatáron belül tárgyalást tartsanak 
ügyében vagy a tárgyalásig szabadlábra helyezzék”. 
Megsértették az Egyezmény 5. cikke 4. bekezdését abban a tekintetben, hogy fogvatartása 
törvényességének  gyors  bírósági  felülvizsgálatát  nem tudta  elérni  a  bírósági  eljárás  során 
különösen azért, mert nem volt világos és előrelátható szabályozás, amely biztosította volna a 
tárgyalási szakaszban a bírósági felülvizsgálati eljárás lehetőségét. 
Végül  az Egyezmény 5.  cikkének 5.  bekezdését  is  megsértették,  mert  a  nemzeti  jog nem 
biztosított érvényesíthető jogot a kártalanításra az Egyezmény rendelkezéseit sértő fogvatartás 
esetére. 
A  hazai  bíróságok  az  első  kérelmező  kezdeti  beismerő  vallomásait,  amelyeket  a  3.  cikk 
alapján  kínzásnak  minősülő  bántalmazással  csikartak  ki,  bizonyítékként  ismerték  el  a 
tárgyaláson.  A Bíróság úgy ítélte,  hogy ez  megszüntette  az  önvádra  kötelezés  tilalmának 
lényegét, függetlenül a beismerő vallomás súlyától az elítélés alapjául szolgáló bizonyítékok 
között, és tekintet nélkül arra tényre, hogy a nyomozás során több alkalommal ismét beismerő 
vallomást tett; ezzel összhangban megsértették az Egyezmény 6. cikkének 1. bekezdésében 
biztosított önvádra kötelezés tilalmát. 
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A felek nem vitatták, hogy fogvatartása első három napján az első kérelmezőnek nem volt 
védője.  Azáltal,  hogy  hivatalosan  igazgatási  őrizetbe  vették,  de  ténylegesen  büntetőügy 
gyanúsítottjaként  kezelték,  a  rendőrség  megfosztotta  őt  a  védő  igénybevételétől,  ami  a 
nemzeti  jogszabályok  alapján  kötelező  lett  volna,  ha  azzal  a  bűncselekménnyel  vádolták 
volna, amely tekintetében valójában kihallgatták. Kihallgatásának korai szakaszában, amikor 
nem segítette  ügyvéd,  többször is beismerő vallomást  tett,  és az ügyvéd igénybevételének 
korlátozása  kétségtelenül  hatással  volt  arra,  hogy  a  rendőrségi  vallomásokat  elítéléséhez 
felhasználták.  A  védelemhez  való  jogának  korai  korlátozását  nem  orvosolták  a  tárgyalás 
során, mivel a bíróság nem adott megfelelő választ a bántalmazással kapcsolatos panaszára. A 
Bíróság  arra  a  következtetésre  jutott,  hogy  az  Egyezmény  6.  cikke  3.  bekezdésének  c) 
pontjában biztosított védelemhez való jogot megsértették. 
A Bíróság úgy találta, hogy a hazai bíróságok válaszai az első kérelmezőnek a koronatanú 
vallomásával szembeni érveire feltűnően elégtelenek. Elmulasztották például megmagyarázni 
azt a vitathatatlan tényt,  hogy a tanú igazgatási őrizetben volt, és figyelmen kívül hagyták 
annak a hangszalagnak létezését, amely rögzíti azt a beszélgetést, amelyben a tanú állítólag 
elismerte, hogy az első kérelmezőt a rendőrség nyomására megrágalmazta.  Figyelmen kívül 
hagyva  ezeket  a  különleges  és  fontos  érveket,  a  hazai  bíróságok  nem  teljesítették  az 
Egyezmény 6. cikkének 1. bekezdésében foglalt kötelezettségeiket, és ezzel összhangban e 
cikket a bírósági érvelésre tekintettel megsértették. 
A Bíróság az első kérelmező javára 35.000,-Euro nemvagyoni kártérítést ítélt meg. 

A Legfelsőbb Bíróság emberi jogi vonatkozású határozatai

Büntető ügyszak

Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat.

Gazdasági ügyszak

Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat.

Munkaügyi ügyszak

Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat.

Polgári ügyszak

Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat.

Közigazgatási ügyszak

Kfv.II.37.315/2011/2.
Az eljárás szabálytalansága miatt előterjesztett kifogást a kifogással érintett eljárási szakban  
eljáró bíróság bírálja el, a kifogás az eljárás lezárultáig nyújtható be. 
Kiadja: A Legfelsőbb Bíróság Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Jogi Iroda
Felelős szerkesztő: Dr. Pomeisl András József 
Szerkesztőbizottság: Dr. Darák Péter, Dr. Kovács András, Dr. Molnár Gábor, Dr. Osztovits András
Figyelem!  A  jelen  hírlevélben  közölt  anyagok  nem  tekinthetők  a  Legfelsőbb  Bíróság  hivatalos 
állásfoglalásának,  hivatalos  fordításnak  illetve  hivatalos  közlésnek,  csupán  a  tájékoztatást  és 
figyelemfelkeltést célozzák, ezért azokra jogokat alapítani nem lehet.
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