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Európai uniós jogi közlemények

Közzétett előzetes döntéshozatal iránti kérelmek

Büntető ügyszak

Az adott időszakban nem tettek közzé ilyen tárgyú kérelmet.

Gazdasági ügyszak

1.  Az Oberlandesgericht  Innsbruck (Ausztria)  által  2011.  augusztus 10-én benyújtott 
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-418/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: német 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 

Az uniós jog jelenlegi állapotában ellentétes-e az uniós joggal, különösen 

1. az EUMSZ 49., 54. cikk szerinti letelepedés szabadságával; 

2. a hatékony jogvédelem általános jogelvével (EUSZ 6. cikk (3) bekezdés) (tényleges érvényesülés  
elve); 

3.  az Alapjogi  Charta  (EUSZ 6.  cikk (1) bekezdés) 47.  cikkének második bekezdése és az EJEE 
(EUSZ 6. cikk (1) bekezdés) 6. cikkének (2) bekezdése szerinti meghallgatáshoz való jog elvével; 

4. az Alapjogi Charta 50. cikke szerinti kétszeres büntetés tilalmával; vagy 

5. a közzétételi eljárásban kiszabandó szankciók tekintetében a 68/151/EGK irányelv 6. cikkében, a 
78/660/EGK  irányelv  60a.  cikkében  és  a  83/349/EGK  irányelv  38.  cikkének  (6)  bekezdésében 
megállapított rendelkezésekkel;

az olyan nemzeti szabályozás, amely az éves beszámoló elkészítésére és a cégjegyzék vezetésével  
megbízott illetékes (cég)bírósággal szembeni közzétételére szabott kilenchónapos törvényes határidő 
túllépése esetén 

—  a  közzétételi  kötelezettség  fennállására  és  az  esetleges  akadályozó  okokra  vonatkozó előzetes 
nyilatkozattételi  lehetőség,  különösen  pedig  annak  előzetes  vizsgálata  nélkül,  hogy ezen  éves 
beszámolót benyújtották-e már egyáltalán az üzleti tevékenység fő helye szerinti cégbírósághoz; és 

—  a  közzétételi  kötelezettség  teljesítésére  irányuló,  a  társaságnak  vagy  a  képviseletre  jogosult  
szerveknek címzett előzetes egyedi felszólítás nélkül; 

a cégjegyzék vezetésével megbízott bíróságot ellenkező bizonyíték hiányában haladéktalanul legalább 
700  euró  összegű  pénzbírságnak  a  társasággal  és  a  képviseletre  jogosult  szervek  mindegyikével 
szembeni  kiszabására  kötelezi  azt  a  fikciót  alkalmazva,  hogy  a  társaság  és  szervei  vétkesen 
mulasztották el a közzétételt; és minden további kéthónapos késedelem esetén — ugyancsak ellenkező 
bizonyíték hiányában — további, alkalmanként legalább 700 euró összegű  pénzbírság haladéktalan 
kiszabását írja elő a társasággal és a képviseletre jogosult szervek mindegyikével szemben azt a fikciót 
alkalmazva, hogy a társaság és szervei vétkesen mulasztották el a közzétételt? 

2. A Krajský súd v Prešove (Szlovák Köztársaság) által 2011. augusztus 22-én benyújtott 
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-433/11. sz. ügy) 
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Az eljárás nyelve: szlovák 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1.  Úgy kell-e  értelmezni  a  belső  piacon az  üzleti  vállalkozások fogyasztókkal  szemben folytatott 
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatairól szóló, 2005. május 11-i 2005/29/EK európai parlamenti és  
tanácsi  irányelv  5–9.  cikkét,  hogy tisztességtelen  kereskedelmi  gyakorlatnak  minősül  a  gazdasági 
szereplő  azon  gyakorlata  is,  miszerint  a  fogyasztók  tartozását  egy csődeljárás  alatt  álló  jogalany 
részére engedményezi,  ha a fogyasztók számára nem biztosított  a fogyasztóval kötött  szerződésből 
eredő bírósági eljárások költségeinek megtérítése? 

2. Amennyiben az előző kérdésre adott válasz olyan értelmű, hogy az európai uniós joggal ellentétes a 
fogyasztók  tartozásának  a  csődeljárás  alatt  álló  jogalany részére  —  behajtás  céljából  —  történő 
engedményezése: 

A. lehet-e úgy értelmezni az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikkét, hogy azzal nem ellentétes,  
ha  a  bíróságok  a  fogyasztók  jogainak  védelme  érdekében  nem  alkalmazzák  a  törvény  által  a 
vagyonfelügyelő  javára  előírt  illetékmentességet,  és  a  vagyonfelügyelő  bírói  jogvédelemhez  való 
jogának  sérelme  nélkül  esetlegesen  az  eljárást  okafogyottnak  nyilvánítják  a  kérelem  beadásakor 
lerovandó illeték meg nem fizetése miatt? 

B. ellentétes-e a fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló, 
(1993.  április  5-  i)  93/13/EGK tanácsi  irányelv  6.  cikkének  (1)  bekezdésével  és  7.  cikkének  (1) 
bekezdésével  a  vagyonfelügyelő  illetékfizetési  kötelezettség  alóli  mentességéről  szóló  nemzeti 
rendelkezés  alkalmazása  abban  az  esetben,  ha  a  tisztességtelen  kereskedelmi  gyakorlat  nélkül  a  
felperes nem mentesülne a szóban forgó illeték megfizetése alól, és mivel az eljárás okafogyottá válik, 
a tisztességtelen feltételből eredő szolgáltatáshoz kapcsolódó bírósági eljárásra nem kerülne sor? 

3. Az Oberster Gerichtshof (Ausztria) által 2011. augusztus 26-án benyújtott előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-435/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: német 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés 
Úgy  kell-e  értelmezni  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”)  5. cikkét,  
hogy az említett irányelv 5. cikkének (4) bekezdése értelmében vett megtévesztő gyakorlatok esetében 
nincs  lehetőség  az  irányelv  5.  cikke  (2)  bekezdésének  a)  pontja  szerinti  kritériumok  külön 
vizsgálatára? 
 
4.  A Bundesgerichtshof (Németország) által 2011. augusztus 26-án benyújtott előzetes 
döntéshozatal iránti kérelmek (C-436/11., C-437/11. sz. ügyek)1 
Az eljárás nyelve: német 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
Jogosult-e az utas a 261/2004/EK rendelet 7. cikke szerinti kártalanításra, ha az indulás a rendelet 6.  
cikkének (1) bekezdésében rögzített  időhatárokon belüli  időtartamot  késett,  az  utolsó célállomásra 
történő  érkezés időpontja azonban a menetrend szerinti  érkezési  időpontnál legalább három órával 
későbbi? 

1 A két ügyben feltett kérdések szó szerint megegyeznek.
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Munkaügyi ügyszak

1. A Tribunal Alba — Secția comercială și de contencios administrativ (Románia) által 
2011.  augusztus 22-én benyújtott  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelem  (C-434/11.  sz. 
ügy) 
Az eljárás nyelve: román 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés 
Úgy  kell-e  értelmezni  az  Európai  Unió  Alapjogi  Chartája  17.  cikkének  (1)  bekezdésében,  20. 
cikkében, valamint 21. cikkének (1) bekezdésében foglalt rendelkezéseket, hogy azokkal ellentétesek a 
román állam által a 118/2010. sz. és a 285/2010. sz. törvényekkel végrehajtott bércsökkentések? 

2. A Stockholms tingsrätt (Svédország) által 2011. szeptember 2-án benyújtott előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-461/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: svéd 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
A  Skuldsaneringslagen  (2006:548)  4.  cikke  szerinti,  svédországi  lakóhelyre  vonatkozó  feltétel 
alkalmasnak  tekinthető-e  arra,  hogy megakadályozzon  vagy visszatartson  valamely munkavállalót 
attól, hogy a szabad mozgáshoz való jogát gyakorolva elhagyja Svédországot, és ezért ellentétesnek  
tekinthető-e az Európai Unió működéséről szóló szerződésnek a munkavállalók Unión belüli szabad 
mozgását biztosító 45. cikkével? 

3. A Tribunalul Dâmbovi a (Románia) által 2011. szeptember 5-én benyújtott előzetesț  
döntéshozatal iránti kérelem (C-462/11. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: román
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések
1.  Az emberi  jogok védelméről  szóló egyezmény 1.  kiegészítő  jegyzőkönyve 1.  cikkét  úgy kell-e  
értelmezni, hogy lehetővé teszi a közpénzekből fizetett munkaerő-állomány munkabérének 25 %-kal  
történő  csökkentését  a  költségvetési  egyensúly  helyreállításához  szükséges  intézkedésekről  szóló 
118/2010. sz. törvény 1. §-ának (1) bekezdése szerint?

2. Igenlő válasz esetén a munkabérhez való jog abszolút jog-e, amelyet illetően az államnak nincs  
lehetősége bizonyos korlátozásokat bevezetni?

4.  A  Vestre  Landsret  (Dánia)  által  2011.  szeptember  19-én  benyújtott  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-476/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: dán 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1.  Úgy  kell-e  értelmezni  a  2000/78/EK  tanácsi  irányelv  6.  cikkének  a  foglalkoztatási  szociális  
biztonsági  rendszerekbe történő  belépés korhatárhoz kötésével  kapcsolatos  kivételre vonatkozó (2) 
bekezdését,  hogy  az  felhatalmazást  ad  a  tagállamoknak  arra,  hogy  a  foglalkoztatási  szociális  
biztonsági  rendszerek  tekintetében  általános  kivételt  engedjenek  az  irányelv  2.  cikke  szerinti,  
életkoron alapuló közvetett, valamint közvetlen hátrányos megkülönböztetés tilalma alól, feltéve, hogy 
ez nem eredményez nemi hovatartozáson alapuló hátrányos megkülönböztetést?

2.  Úgy  kell-e  értelmezni  a  2000/78/EK  tanácsi  irányelv  6.  cikkének  a  foglalkoztatási  szociális  
biztonsági  rendszerekbe történő  belépés korhatárhoz kötésével  kapcsolatos  kivételre vonatkozó (2) 
bekezdését, hogy az nem tiltja meg a tagállamnak, hogy olyan jogi helyzetet tartson fenn, amelyben a 
munkáltató a munkabér részeként életkor szerint változó nyugdíjjárulékot fizethet, amely például azt  
eredményezi, hogy a munkáltató a 35 évnél fiatalabb munkavállaló esetében 6 %-os, a 35 és 44 év 
közötti  munkavállaló  esetében  8  %-os,  a  45  év  feletti  munkavállaló  esetében  pedig  10  %-os 
nyugdíjjárulékot  fizet,  feltéve,  hogy  ez  nem  eredményez  nemi  hovatartozáson  alapuló  hátrányos 
megkülönböztetést? 
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5.  A  Työtuomioistuin  (Finnország)  által  2011.  október  3-án  benyújtott  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelmek (C-512/11., C-513/11. sz. ügyek) 2

Az eljárás nyelve: finn 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés 
Ellentétesek-e a férfiak és nők közötti esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód elvének a foglalkoztatás 
és  munkavégzés  területén  történő  megvalósításáról  szóló,  2006.  július  5-i  2006/54/EK  európai 
parlamenti  és  tanácsi  irányelvvel  és  a  várandós,  a  gyermekágyas  vagy  szoptató  munkavállalók 
munkahelyi  biztonságának  és  egészségvédelmének  javítását  ösztönző  intézkedések  bevezetéséről 
szóló, 1992. október 19-i 92/85/EGK tanácsi irányelvvel valamely nemzeti kollektív szerződés olyan 
rendelkezései,  vagy  e  rendelkezések  olyan  értelmezése,  amelyek,  illetve  amely  alapján  a  fizetés  
nélküli gyermeknevelési szabadságról szülési szabadságra távozó munkavállaló részére nem fizetik ki 
a szülési szabadság idejére a kollektív szerződésben előírt díjazást? 

Polgári ügyszak

1. A Fővárosi Bíróság (Magyar Köztársaság) által 2011. július 27-én benyújtott 
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-397/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: magyar 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. Megfelel-e a nemzeti bíró eljárása a 93/13/EGK irányelv 7. cikk/1/bekezdésének akkor, ha észlelve  
valamelyik, a keresettel érintett általános szerződési feltétel tisztességtelen voltát, a felek külön erre 
való hivatkozása nélkül is vizsgálja annak emiatti semmisségét? 

2. A nemzeti bírónak a fogyasztó által indított perben akkor is az 1./pontban foglaltak szerint kell-e 
eljárnia,  ha  az  általános  szerződési  feltétel  tisztességtelensége  miatti  semmisség  megállapítása 
egyébként  nem a helyi,  hanem annál  magasabb bírósági  szint  hatáskörébe tartozna,  amennyiben a 
sérelmet szenvedett fél ezen a címen indítana keresetet?

3. A 2./kérdés igenlő megválaszolása esetén a nemzeti bíró a másodfokú eljárásban is vizsgálhatja-e az 
általános szerződési feltétel észlelt tisztességtelenségét, ha az elsőfokú eljárásban ennek vizsgálatára 
nem került sor, és a nemzeti szabályozás szerint a fellebbezési eljárásban új tények és új bizonyítékok 
főszabályként már nem vehetők figyelembe? 

2.  A  Fővárosi  Bíróság  (Magyar  Köztársaság)  által  2011.  augusztus  1-jén 
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-409/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: magyar 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. A Magyar Állam a felperesek károkozó magatartása idején végrehajtotta-e a 72/166/EGK 
irányelvet,  különös  figyelemmel  annak  3.  cikkében  foglalt  kötelezettségekre,  ezáltal  az 
irányelv közvetlen hatálya megállapítható-e a felperesek vonatkozásában? 
2. A hatályos közösségi jog értelmében az a magánszemély, akit jogsérelem ért amiatt, hogy 
az  állam nem hajtotta  végre  a  72/166/EGK  irányelvet,  követelheti-e  oly  módon  ettől  az 
államtól, hogy az tegyen eleget az irányelv rendelkezéseinek, hogy a mulasztó tagállammal 
szemben  közvetlenül  hivatkozik  a  közösségi  jogszabályokra,  azon  garanciák  végett, 
amelyeket ennek az államnak kellett volna nyújtania?
3.  A hatályos  közösségi  jog  értelmében az  a  magánszemély,  akit  a  72/166/EGK irányelv 
végrehajtásának elmulasztásával  összefüggésben jogsérelem ért,  kártérítést  követelhet-e  az 
államtól, annak mulasztása miatt? 

2 Az első ügyben feltett kérdés teljes egészében magában foglalja a második ügyben feltett kérdést.
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4. A fenti megvalósulása esetén a Magyar Állam kártérítési felelősséggel tartozik-e az okozott 
károkért, akár a felperesek részére, akár a felperesek által okozott közúti balesetek károsultjai 
részére? 
Konkrétan  az  irányelvben  az  alábbi  szerepel:  „A  tagállamok  minden  szükséges  lépést 
megtesznek  annak  biztosítására,  hogy  a  gépjárművek  használatával  kapcsolatos  kötelező 
gépjármű-felelősségbiztosítási szerződések fedezetet nyújtsanak egyszeri díjfizetés alapján, a 
közösség teljes területére az okozott károkért”. 
5. Az állam felelősségre vonható-e abban az esetben, ha hibás jogalkotásával kárt okoz? 
6. A 2010. január 1. napjáig hatályos 190/2004. (VI.8.) Korm. rendelet a kötelező gépjármű-
felelősségbiztosításról  összhangban van-e a  Tanács 72/166/EGK irányelvében foglaltakkal, 
vagy Magyarország elmulasztotta az ezen irányelvben vállalt kötelezettségek implementálását 
a magyar jogba? 

3.  A  Juzgado  Mercantil  de  Barcelona  (Spanyolország)  által  2011.  augusztus  8-án 
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-415/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: spanyol 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. A jelzálogjoggal vagy zálogjoggal terhelt vagyontárgyakra vezetett bírósági végrehajtásnak a Ley de 
Enjuiciamiento  Civil  (polgári  perrendtartás)  695.  és  azt  követő  cikkeiben  rögzített  rendszere  a 
megtámadási okok tekintetében a spanyol eljárásjogban felállított korlátokkal együtt nem más, mint a 
fogyasztóvédelem  egyértelmű  korlátozása  azáltal,  hogy  formai  és  tartalmi  szempontból  is 
egyértelműen akadályozza, hogy a fogyasztó jogainak hatékony védelmét biztosító keresetet indítson 
vagy bírósági jogorvoslattal éljen? 

2. A kérdést előterjesztő bíróság azt kéri az Európai Unió Bíróságától, hogy töltse meg tartalommal az 
aránytalanság fogalmát az alábbiakra is figyelemmel: 

a) Az eredetileg hosszú futamidőre — jelen esetben 33 évre — szóló szerződések (eredeti) lejárat 
előtti  megszüntetésének  lehetősége,  egy  rendkívül  rövid  és  konkrét  időszak  során  elkövetett 
szerződésszegés miatt. 

b) Olyan — jelen esetben 18 %-ot meghaladó mértékű — késedelmi kamatok kikötése, amelyek nem 
felelnek  meg  az  egyéb,  fogyasztókat  érintő  szerződésekben  kiköthető  késedelmi  kamatokkal 
szemben  támasztott  szempontoknak  (fogyasztói  hitelek),  és  amelyek  a  fogyasztókkal  kötött  
szerződések  más  területein  akár  tisztességtelennek is  tekinthetők,  és  amelyekre  ugyanakkor  az 
ingatlanokkal  kapcsolatos  szerződéskötési  gyakorlatban nem vonatkozik egyértelmű  jogszabályi 
korlát,  még  azokban  az  esetekben  sem,  amelyekben  nem csak  a  már  lejárt  törlesztőrészletek 
tekintetében,  hanem a  határidő  előtti  lejárat  folytán  a  tartozás  teljes  összegére  nézve  kerülnek 
felszámításra. 

c) Az elszámolási mechanizmusok és a változó — mind ügyleti, mind késedelmi — kamatok hitelező 
általi  egyoldalú  megállapítása  a  jelzálogtárgyra  vezetett  végrehajtás  lehetőségével  egybekötve, 
valamint annak kizárása, hogy az adós a végrehajtási eljárásban kifogásolja a követelés összegét,  
ügyének  olyan  bírósági  eljárásra  utalásával,  amelynek  célja  ezen  összeg  megállapítása,  és 
amelynek  jogerős  ítélettel  való  lezárása  idejére  a  végrehajtás  már  befejeződik,  vagy,  ami  még 
rosszabb, az adós elveszíti  a jelzáloggal terhelt  vagy biztosítékként lekötött  vagyontárgyat,  ez a 
kérdés  pedig  különös  jelentőséggel  bír  a  lakásvásárlási  célú  kölcsönök  esetében,  amikor  a 
végrehajtás az ingatlanból való kilakoltatással végződik. 
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4.  A  Landgericht  Bremen  (Németország)  által  2011.  szeptember  2-án  benyújtott  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-456/11. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: német
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések
1.  Úgy  kell-e  értelmezni  a  44/2001  rendelet  32.  és  33.  cikkét,  hogy  főszabály  szerint  azok  a 
határozatok  is  a  „határozat”  fogalma  alá  tartoznak,  amelyek  tárgyát  kizárólag  az  eljárási  jellegű 
elfogadhatósági feltételek hiányának megállapítása képezi (az elfogadhatóság tárgyában hozott ítélet)?

2.  Úgy  kell-e  értelmezni  a  44/2001  rendelet  32.  és  33.  cikkét,  hogy  egy  adott  fokon  hozott,  a  
nemzetközi joghatóság hiányát joghatóságot kikötő megállapodás alapján megállapító végleges ítélet 
is a „határozat” fogalma alá tartozik?

3. Úgy kell-e értelmezni a 44/2001 rendelet 32. és 33. cikkét a Bíróságnak a hatály kiterjesztődésének 
elvéhez fűződő ítélkezési  gyakorlatára (a Bíróság C-145/86.  sz.  ügyben 1988.  február 4-én hozott  
ítélete  [EBHT 1988.,  645.  o.])  tekintettel,  hogy minden  tagállamnak  el  kell  ismernie  egy másik 
tagállam  bíróságának  a  joghatóságot  kikötő  megállapodás  érvényességének  tárgyában  hozott 
határozatát,  ha  az  első  bíróság  nemzeti  joga  szerint  a  joghatóságot  kikötő  megállapodás 
érvényességére vonatkozó megállapítás jogerőre emelkedik, mégpedig abban az esetben is, ha az erről  
hozott határozat a kereset elfogadhatatlanságának tárgyában hozott ítélet részét képezi?

5. A Tribunale di Palermo — Sezione Distaccata di Bagheria (Olaszország) által 2011. 
szeptember 7-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-464/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: olasz 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. A 2008/52/EK irányelvnek a közvetítő  hatékonyságára és hozzáértésére vonatkozó 3. és 4. cikkét 
lehet-e  akként  értelmezni,  mint  amelyek  azt  írják  elő,  hogy  a  közvetítő  rendelkezzen  jogi 
szakértelemmel is,  valamint hogy a közvetítőt a közvetítői testület vezetőjének a jogvita tárgyával 
összefüggő  különös  szakismeretek  és  szakmai  tapasztalatok  figyelembevételével  kell-e 
megválasztania?

2.  A 2008/52/EK irányelv  1.  cikkét  lehet-e  akként  értelmezni,  mint  amely a  közvetítő  testületek 
illetékességére vonatkozó olyan kritériumokat ír elő, amelyeknek a jogviták alternatív rendezéséhez 
való hozzáférés elősegítésére és a jogviták egyezséggel történő  rendezésének megkönnyítésére kell 
irányulniuk? 

3. A 2008/52/EK irányelvnek a közvetítés és a bírósági eljárás közötti kiegyensúlyozott kapcsolatra 
vonatkozó  1.  cikkét,  valamint  a  2008/52/EK irányelv  — a  felek  akaratának  a  közvetítési  eljárás  
irányításában és az annak lezárására irányuló döntésben meglévő, teljes mértékben központi szerepére 
vonatkozó — 3.  cikkének a)  pontját,  valamint  (10)  és  (13)  preambulumbekezdését  lehet-e  akként 
értelmezni,  hogy  amennyiben  nem  kerül  sor  egyezség  útján  és  önként  kötött  megállapodásra,  a 
közvetítő egyeztetési javaslatot készíthet, kivéve ha a felek együttesen kérik, hogy ezt ne tegye meg 
(mivel úgy vélik, hogy a közvetítési eljárásnak véget kell vetniük)? 

6. A Tribunale ordinario di Brescia (Olaszország) által 2011. szeptember 9-én benyújtott 
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-466/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: olasz 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. A német állam nemzetközi kötelezettségeire tekintettel (a deutches Reich adósságairól szóló 1953.  
évi Londoni Egyezmény 2. cikke és 5. cikkének (2) bekezdése stb.) az [említett államnak] az olasz 
bíróság  előtt  az  ügy tényállása  tekintetében  hivatkozott  polgári  jogi  mentesség[e],  amellyel  ezen 
ország 2004. március 11-ét (a Ferrini-ügyben hozott ítéletet) követően nem élhet, valamint [az olasz 
kormánnyal  2008.  november  18-án  Triesztben  aláírt]  megállapodás  a  Nemzetközi  Bíróság  előtti 
kereset  indításáról  (nyilvántartási  szám  143/2008.)  [együttesen]  a  89/2010  törvényben  foglalt  
vonatkozó  olasz  szabályozással,  amely  végrehajthatatlanná  teszi  az  emberiség  elleni  súlyos 
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bűncselekményeken alapuló olasz bírósági ítéleteket, ellentétesek-e az [EUSZ] 6. cikkel és az Európai  
[Unió] Alapjogi Chartájának (2000. december 18.) 17., 47. és 52. cikkével? 

2.  A  háborús  bűncselekményekről  és  az  emberiség  elleni  bűncselekményekről  szóló 
Reichsbeamtenhaftungsgesetz 7.  cikkének (a  2003.  június 26-i  AZ.  III  ZR 245/98.  sz.  ítélet)  és  a  
Bundensverfassungsgerichtnek (a 2006. február 15-i 2 Bvr 1476/03. sz. ítélet) az alkalmazása, amely 
az európai polgárokat a deutches Reich adósságairól szóló 1953. évi Londoni Egyezmény 2. cikkével 
ellentétesen kizárja a német állammal szemben a kártérítéshez való jog alól, 2004. március 11-ét (a 
Ferrini-ügyben  hozott  ítéletet)  megelőzően  sértette-e  a  felpereseknek  az  Európai  [Unió]  Alapjogi 
Chartája  17.  és  47.  cikkének  értelmében  fennálló  jogait,  és  ennélfogva  az  elévülési  időre  való 
hivatkozás ellentétes-e a közösségi kötelezettségekkel és különösen az [EUSZ] 3. cikkel és [az EUSZ] 
4.  cikk (3) bekezdésének utolsó albekezdésével,  valamint  a „non conceditur contra venire factum 
proprio” elvével? 

3. Az alperes Németországi Szövetségi Köztársaság joghatóság alóli mentességre vonatkozó kifogása 
ellentétes-e  az  [EUSZ]  4.  cikk  (3)  bekezdésének utolsó  albekezdésével  és  [az  EUSZ]  21.  cikkel,  
amennyiben  kizárja  az  alperesnek  a  nemzetközi  jog  (rabszolgaság  és  kényszermunka  tilalma) 
megsértéséből eredő, a közös európai elvek ([EUMSZ] 340. cikk) alapján valamely másik tagállam 
állampolgárával szemben fennálló polgári jogi felelősségét? 

7.  A Tribunalul  Arge  ș (Románia)  által  2011.  szeptember  20-án  benyújtott  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-483/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: román 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1.  Megsértik-e  a  Curtea  Constituțională  (Alkotmánybíróság)  1358/21.10.2010.  sz.  határozatával 
módosított 221/2009. sz. törvény 5. cikkének rendelkezései az emberi jogok európai egyezménye 5.  
cikkét, valamint az emberi jogok egyetemes nyilatkozata 8. cikkét? 

2.  Ellentétes-e  az  emberi  jogok  európai  egyezményének  5.  cikkével,  valamint  az  emberi  jogok 
egyetemes  nyilatkozatának  8.  cikkével  az  olyan  nemzeti  szabályozás,  amely  lehetővé  teszi  egy 
jogellenes  határozattal  politikai  célból  elítélt  személynek  az  általa  elszenvedett  nem vagyoni  kár 
vagyoni megtérítéséhez való jogának korlátozását? 

8.  A Tribunalul  Arge  ș (Románia)  által  2011.  szeptember  20-án  benyújtott  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-484/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: román 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés 
Van-e joga  nem vagyoni  kártérítésre  Mariana  Budan felperesnek […] és  Iulian-Nicolae  Cujbescu 
beavatkozónak […], mint a kommunista rezsim áldozatainak és jelenleg az Európai Unió polgárainak,  
az  Európai  Unió Bírósága által  az  Európai  Unió Alapjogi  Chartájában,  valamint  az  Európai  Unió  
szerződéseiben szereplő alapelvekről adott értelmezés alapján, és tekintettel a belső jogban fennálló (a 
221/[2009]. sz. törvény 5. cikkének alkotmányellesnek nyilvánításával keletkezett) joghézagra? 

9. A Giudice di Pace di Mercato San Severino (Olaszország) által 2011. szeptember 26-án 
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-492/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: olasz 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
„Az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezmény 6. és 13. cikkével, 
a Nizzában 2000. december 7-én kihirdetett, az Európai Unió Alapjogi Chartája Strasbourgban 2007. 
december  12-én  aláírt  változatának  47.  cikkével,  a  polgári  és  kereskedelmi  ügyekben  végzett 
közvetítés egyes szempontjairól szóló, 2008. május 21-i 2008/52/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvvel, a hatékony bírói jogvédelem uniós jogi általános elvével, és általában összességében az  
uniós joggal ellentétes-e, hogy az Európai Unió valamely tagállamában olyan, az Olaszországban a 
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28/2010 törvényerejű rendeletben és a 145/2001 miniszteri rendelettel módosított 180/2010 miniszteri 
rendeletben foglalthoz hasonló szabályozást vezet be, amelynek értelmében: 

— a bíróság a későbbi bírósági eljárásban bizonyító érveket hozhat fel a kötelező közvetítői eljárásban 
a részvételt alapos ok nélkül elmulasztó fél terhére; 

—  a  bíróságnak  el  kell  tekintenie  a  javaslatot  elutasító  pernyertes  félnél  az  egyeztetési  javaslat  
elkészítését követő időszakban felmerült költségek megtérítésétől, és köteleznie kell őt a pervesztes 
fél részéről az ugyanezen időszakkal összefüggésben felmerült költségek megtérítésére, valamint 
egy további,  fizetendő  illeték címén már  megfizetett  összegnek (egységes  illeték) költségvetési 
bevétel címén való megfizetésére, amennyiben az elutasított javaslat elkészítését követően indított 
eljárást befejező ítélet teljes egészében megfelel magának a javaslat tartalmának;

— a bíróság — komoly és kivételes indokok fennállása esetén — eltekinthet a közvetítőnek fizetett díj 
és  a  szakértőnek  megfizetendő  díj  tekintetében  a  pernyertes  félnél  felmerült  költségek 
megtérítésétől akkor is, ha a bírósági eljárást befejező határozat nem felel meg teljes egészében a 
javaslat tartalmának; 

—  a bíróságnak a bírósági eljárás tekintetében fizetendő  egységes illetéknek megfelelő  összegnek 
költségvetési  bevétel  címén  való  megfizetésére  kell  köteleznie  azt  a  felet,  amely  a  közvetítői 
eljárásban alapos ok nélkül nem vett részt; 

—  a  közvetítő  egyeztetési  javaslatot  készíthet,  vagy  azt  egyenesen  köteles  készíteni  a  felek 
egyezségének hiányában is, és akkor is, ha a felek az eljárásban nem vesznek részt; 

— a közvetítői kísérletnek legfeljebb négy hónapos határidőn belül be kell fejeződnie; 

—  az eljárás kezdetétől számított  négy hónapos határidő  lejárta után is csak akkor lehet keresetet 
indítani, miután a közvetítő  testület titkárságánál beszerezték a közvetítő  által az egyezség létre 
nem jöttéről kiállított, az elutasított javaslatot megjelölő jegyzőkönyvet; 

—  nincs  kizárva,  hogy  a  közvetítői  eljárások  száma  többszörösére  nőhet  —  aminek  az  a 
következménye, hogy nő a jogviták rendezésének ideje is —, még pedig annyiszorosára, ahány új 
kérelmet  nyújtanak  be  jogszerűen  ugyanazon,  időközben  már  megindított  bírósági  eljárás 
folyamán; 

—  a  kötelező  közvetítői  eljárás  költsége  legalább  kétszer  magasabb,  mint  azon  bírósági  eljárás 
költsége, amelynek elkerülése a közvetítői eljárás célja, és az aránytalanság exponenciálisan nő a 
perérték növekedésével (mígnem a közvetítés költsége több mint hatszorosa lesz a bírósági eljárás 
költségének) vagy a jogvita összetettségének növekedésével (ezen utóbbi esetben, amennyiben — 
az  eljárás  felei  által  díjazandó  —  szakértő  kijelölése  válik  szükségessé,  aki  a  közvetítőnek 
segítséget nyújt olyan jogvitákban, amelyek különleges szakmai ismereteket igényelnek, anélkül,  
hogy a szakértő által összeállított szakvélemény vagy az általa megszerzett információk a későbbi 
bírósági eljárás folyamán felhasználhatók lennének?”. 

Közigazgatási ügyszak

1. A Fővárosi Bíróság (Magyar Köztársaság) által 2011. július 11-én benyújtott 
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-364/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: magyar 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
A Tanács 2004/83/EK irányelve 12. cikk (1) bekezdés a) pontjának alkalmazásában 
1. az irányelv által biztosított előnyök menekültkénti elismerést jelentenek, vagy az irányelv 
hatálya  alá  tartozó  két  védelmi  forma (menekültkénti  elismerés  és  kiegészítő  védelemben 
részesítés)  közül  bármelyiket,  a  tagállam  döntése  szerint,  vagy  esetleg  egyiket  sem 
automatikusan, hanem csak az irányelv személyi hatálya alá tartozást? 
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2.  az  ügynökség  védelmének  vagy  támogatásának  megszűnése  az  ügynökség  működési 
területén kívül tartózkodást, az ügynökség megszűnését, az ügynökség védelmi és támogatási 
lehetőségeinek megszűnését jelenti, vagy esetleg akaratán kívüli, méltányolható vagy objektív 
okból bekövetkező  akadályt, ami miatt az arra jogosult személy nem tudja igénybe venni a 
védelmet vagy támogatást? 

2.  A Finanzgericht  Baden  Württemberg  (Németország)  által  2011.  augusztus  16-án 
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-425/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: német 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
Úgy  kell-e  értelmezni  az  egyrészről  az  Európai  Közösség  és  tagállamai,  másrészről  a  Svájci 
Államszövetség között létrejött,  a  személyek szabad mozgásáról szóló — a Bundestag (szövetségi 
gyűlés) által szeptember 2-án törvénybe iktatott (BGBl. II 2001., 810. o.), és június 1-jén hatályba  
lépett —, 1999. június 21-i megállapodást (BGBl. II 2001., 810. és azt követő oldalak) (a személyek 
szabad mozgásáról szóló megállapodás), különösen annak 1., 2., 11., 16. és 21. cikkét, valamint I.  
mellékletének 9.,  13. és 15. cikkét,  hogy azok nem teszik lehetővé, hogy a Svájcban élő  és teljes 
adóköteles  jövedelmük  után  a  Németországi  Szövetségi  Köztársaságban  adózó  házastársaktól  az 
„osztott” („splitting”) rendszerre tekintettel megtagadják a közös adózást? 

3. Az Oberster Gerichtshof (Ausztria) által 2011. augusztus 26-án benyújtott előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-435/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: német 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés 
Úgy  kell-e  értelmezni  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”)  5. cikkét,  
hogy az említett irányelv 5. cikkének (4) bekezdése értelmében vett megtévesztő gyakorlatok esetében 
nincs  lehetőség  az  irányelv  5.  cikke  (2)  bekezdésének  a)  pontja  szerinti  kritériumok  külön 
vizsgálatára? 
 
4.  A Finanzgericht  Hamburg  (Németország)  által  2011.  augusztus  26-án  benyújtott 
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-438/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: német 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
Az  alapeljárás  körülményei  között,  amikor  valamely  harmadik  ország  hatóságának  már  nem  áll  
módjában ellenőrizni, hogy az általa kiállított igazolás kiadására helyes adatok alapján került-e sor,  
meg kell-e tagadni a vámfizetésre kötelezettől a Vámkódex 220. cikke (2) bekezdése b) pontjának 
második és harmadik bekezdése szerinti bizalomvédelemre való hivatkozást akkor, ha a származási 
igazolás  tartalmának  helyességét  érintő  tisztázhatatlansággal  kapcsolatos  körülmények  az  exportőr 
érdekkörébe tartoznak, vagy a bizonyítási tehernek a Vámkódex 220. cikke (2) bekezdése b) pontja  
harmadik bekezdésének első  fordulata keretében történő  átszállása a vámhatóságról a vámfizetésre 
kötelezettre  csak,  illetve  inkább  azt  feltételezi,  hogy  a  tisztázhatatlanság  az  exportáló  ország  
hatóságának  érdekkörén  kívül  álló  okokra,  illetve  kizárólag  az  exportőrnek  tulajdonítható 
gondatlanságra legyen visszavezethető? 
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5. A Verwaltungsgericht Gießen (Németország) által 2011. szeptember 1-jén benyújtott 
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-451/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: német 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
Hivatkozhat-e  az  EGK-Törökország  Társulási  Tanács  1/80  határozata  (1/80  TTH)  7.  cikke  első 
bekezdésének  első  francia  bekezdéséből  eredő  jogokra  az  a  thaiföldi  állampolgár,  aki  valamely 
tagállam rendes munkaerőpiacához tartozó török munkavállaló házastársa volt, és azt követően, hogy 
engedélyt kapott arra, hogy hozzá költözzön, több mint három évig megszakítás nélkül vele lakott,  
aminek következményeként őt e rendelkezés közvetlen hatálya miatt tartózkodási jog illeti meg? 

6. Az Augstākās tiesas Senāts (Lett Köztársaság) által 2011. szeptember 1-jén benyújtott 
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-454/11. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: lett
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések
1. Úgy kell-e értelmezni az európai uniós jog támogatások visszatérítéséről szóló rendelkezéseit, hogy 
azok lehetővé  teszik  annak megállapítását,  hogy a  támogatás  kifizetésére  jogosulatlanul  kerül  sor 
abban az esetben, ha a támogatás jogosultja, bár továbbra is teljesíti a kötelezettségeket, nem tartotta  
be a kifizetés iránti kérelem vonatkozásában előírt eljárási szabályokat?

2. Összeegyeztethető-e az európai uniós jog támogatások visszatérítéséről szóló rendelkezéseivel egy 
olyan jogszabály, amelyből az következik, hogy a támogatás jogosultja által vállalt kötelezettségek 
megszegésének minősül, ha a kötelezettségszegés pusztán abból ered, hogy a támogatást kérő nem 
nyújtott  be  egy  kérelmet,  anélkül  azonban,  hogy  a  támogatást  kérőnek  lehetősége  lett  volna 
nyilatkoznia e tekintetben?

3. Összeegyeztethető-e az európai uniós jog támogatások visszatérítéséről szóló rendelkezéseivel egy 
olyan jogszabály, amelynek alapján, amennyiben in situ nincs már lehetőség bizonyításra (mivel egy 
év eltelt), és ebből azt a következtetést lehet levonni, hogy a támogatás jogosultja megszegte a vállalt  
kötelezettségeket,  a  támogatás  jogosultja  a  kötelezettségvállalás  időszaka  alatt  juttatott  támogatás 
teljes  összegét  köteles  visszafizetni,  abban  az  esetben  is,  ha  az  említett  támogatást  több  évre 
vonatkozóan juttatták és fizették ki?

7. Az Augstākās tiesas Senāts (Lett Köztársaság) által 2011. szeptember 14-én benyújtott 
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-470/11. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: lett
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés
Úgy kell-e értelmezni  az Európai  Közösség létrehozásáról  szóló szerződés 49.  cikkét  és az ahhoz  
kapcsolódó  átláthatóságra  vonatkozó  kötelezettséget,  hogy összeegyeztethető  a  szolgáltatásnyújtás 
szabadságának  megengedhető  korlátozásaival  egy  előzetesen  nyilvánosan  kihirdetett  törvényben 
foglalt  olyan meghatározatlan jogi  fogalom használata,  mint  amilyen „az állam és a szóban forgó 
közigazgatási  terület  lakói  érdekeinek  lényeges  sérelme”,  amelyet  értelmezési  szempontok 
segítségével  kell  pontosítani  minden  egyes  egyedi  esetben  történő  alkalmazáskor,  de  amely 
ugyanakkor bizonyos rugalmasságot tesz lehetővé annak mérlegelése során, hogy sérül-e a szabadság?

8. Az Augstākās tiesas Senāts (Lett Köztársaság) által 2011. szeptember 14-én benyújtott 
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-471/11. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: lett
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések
1. Úgy kell-e értelmezni a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, 
Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia csatlakozása következtében a cukorágazatra vonatkozó 
átmeneti  intézkedések  megállapításáról  szóló  60/2004/EK  bizottsági  rendelet  6.  cikke  (3) 
bekezdésének harmadik albekezdését, hogy abban az esetben, ha megállapítják, hogy valamely piaci  
szereplő  a  rendelet  4.  cikkének  1.  pontja  értelmében  cukornak  minősülő  termékből  egyéni 
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többletmennyiséggel  rendelkezik,  e  piaci  szereplőnek  a  birtokában  lévő  termék  cukortartalmának 
megfelelő fehér cukor (Kombinált Nómenklatúra szerinti  kódja 1701 99 10) mennyisége és nem a 
megállapítás  szerint  a  birtokában lévő termék (például  cukorszirup)  mennyisége  alapján számított  
összeget kell megfizetnie az adóhatóságnak?

2.  Az  említett  összeg  kiszámítása  során  a  fehér  cukorra  alkalmazandó  legmagasabb  behozatali  
vámtételt  kell-e  figyelembe  venni  a  ténylegesen  a  piaci  szereplő  birtokában  lévő  termékre 
alkalmazandó legmagasabb behozatali vámtétel helyett?

9. Az Administratīvā  rajona tiesa (Lettország) által 2011. szeptember 22-én benyújtott 
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-487/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: lett 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
Tiltja-e a 918/83 rendelet 7. cikkének (1) bekezdése, hogy egy harmadik országból az Európai Unióba 
behozott magángépjármű tulajdonosa azt ingyenesen olyan családtagja rendelkezésére bocsássa, aki a 
harmadik  országbeli  lakóhelyét  ténylegesen  áthelyezte  az  Európai  Unióba,  és  akivel  a  gépjármű 
tulajdonosa a gépjármű  Európai Unióba történő  behozatalát megelőzően a harmadik országban egy 
háztartásban élt, ha a gépjármű tulajdonosa lényegében a harmadik országban tartózkodik a gépjármű 
Európai Unióba való behozatalát követően? 

10.  Consiglio  di  Stato (Olaszország)  által  2011.  szeptember 30-án benyújtott  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-502/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: olasz 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. Főszabály szerint ellentétes-e a közösségi szabályozással — és különösen a 93/37/EGK irányelv 6. 
cikkével (ezt követően a 2004/18/EK irányelv 4. cikke) — az a nemzeti előírás (az 1994. évi 109. sz. 
törvény 10. cikke (1) bekezdésének a) pontja; ezt követően a 2006. évi 163. sz. törvényerejű rendelet 
34.  cikke  (1)  bekezdésének  a)  pontja),  amely  kizárólag  a  kereskedelmi  tevékenységet  folytató 
társaságokra korlátozza a közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásaiban való részvétel lehetőségét, 
és  ily  módon  kizár  olyan  vállalkozókat  (így  a  magánjogi  társaságokat),  amelyek  rendszerint  és 
túlnyomórészt nem folytatnak ilyen jellegű tevékenységet, illetve a szóban forgó tilalom ésszerű-e és 
nem hátrányosan megkülönböztető jellegű-e a magánjogi társaságokra vonatkozó különös szabályozás 
és az azokat jellemző sajátos vagyonjogi helyzet fényében? 

2.  A közösségi  szabályozás  —  és  különösen  a  93/37/EGK  irányelv  6.  cikke  (ezt  követően  a 
2004/18/EK  irányelv  4.  cikke)  —,  valamint  az  eljárásban  részt  vevő  jogalanyok  jogi  formája 
szabadságának elve lehetővé teszi-e a nemzeti jogalkotó számára, hogy a nemzeti szabályozás szerint 
a vállalkozót jellemző sajátosságokra tekintettel korlátozza a vállalkozó (azaz a 2004/18/EK irányelv 
fogalommeghatározása szerinti gazdasági szereplő) jogképességét, ekként kizárva őt a közbeszerzési 
eljárásban való részvételből,  vagy az ehhez hasonló korlátozás  sérti  az  ésszerűség és  a hátrányos 
megkülönböztetés tilalmának elvét?

Előzetes döntéshozatal tárgyában közzétett határozatok

Büntető ügyszak

1. A Bíróság (ötödik tanács) 2011. szeptember 8-i végzése — (a Giudice di pace di Mestre 
(Olaszország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-144/11. sz. ügy)3 
A Giudice  di  pace  di  Mestre  (Olaszország)  által  benyújtott  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelem 
nyilvánvalóan elfogadhatatlan. 

3 A kérdés: Hírlevél II. évf. 6. sz., Büntető ügyszak, 5. szám
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Gazdasági ügyszak

1.  A Bíróság  elnökének 2011.  június  22-i  végzése  (a  Ladgericht  Frankfurt  am Main 
(Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-151/11. sz. ügy)4 

A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését. 

Munkaügyi ügyszak

Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat.

Polgári ügyszak

1.  A Bíróság  (első  tanács)  2011.  szeptember  22-i  ítélete  (a  High  Court  of  Justice 
(Chancery  Division)  (Egyesült  Királyság]  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme)  — 
Interflora  Inc,  Interflora  British  Unit  kontra  Marks  & Spencer plc,  Flowers  Direct 
Online Limited (C-323/09. sz. ügy)  
1.  A  védjegyekre  vonatkozó  tagállami  jogszabályok  közelítéséről  szóló,  1988.  december  21-i  
89/104/EGK első tanácsi irányelv 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját és a közösségi védjegyről szóló,  
1993.  december  20-i  40/94/EK  tanácsi  rendelet  9.  cikke  (1)  bekezdésének  a)  pontját  úgy  kell  
értelmezni, hogy a védjegyjogosult megtilthatja valamely versenytársa számára, hogy az e védjeggyel  
azonos kulcsszó alapján — amelyet e versenytárs az említett jogosult hozzájárulása nélkül internetes  
reklámszolgáltatás keretében választott ki — hirdessen olyan árukkal vagy szolgáltatásokkal azonos  
árukat vagy szolgáltatásokat, amelyek az említett védjegy árujegyzékében szerepelnek, amennyiben e  
használat sértheti a védjegy valamely funkcióját. Az ilyen használat: 

— sérti a védjegy származásjelző funkcióját, ha az e kulcsszó alapján megjelenített hirdetés nem, vagy  
csupán nehézségek árán teszi lehetővé a szokásosan tájékozott és ésszerűen figyelmes fogyasztó  
számára  annak  megállapítását,  hogy  a  hirdetésben  említett  áruk  vagy  szolgáltatások  a  
védjegyjogosulttól, illetve ahhoz gazdaságilag kapcsolódó vállalkozástól, vagy pedig ellenkezőleg,  
harmadik féltől származnak; 

—  az  alapügyben  szóban  forgó  reklámszolgáltatás  jellemzőivel  rendelkező  reklámszolgáltatás  
keretében nem sérti a védjegy reklámfunkcióját; 

—  sérti  a  védjegy  beruházási  funkcióját,  ha  jelentősen zavarja az  említett  jogosultat  védjegyének  
annak érdekében történő  használatában, hogy a fogyasztók vonzására és hűségük kialakítására 
alkalmas hírnevet szerezzen vagy őrizzen meg. 

2. A 89/104 irányelv 5. cikkének (2) bekezdését és a 40/94 rendelet 9. cikke (1) bekezdésének c) pontját  
úgy kell értelmezni, hogy a jóhírnevet élvező  védjegy jogosultja megtilthatja valamely versenytársa  
számára, hogy az e védjeggyel megegyező azon kulcsszó alapján hirdessen, amelyet e versenytárs az  
említett  jogosult  hozzájárulása  nélkül  internetes  reklámszolgáltatás  keretében  kiválasztott,  
amennyiben az említett versenytárs ily módon tisztességtelenül kihasználja a védjegy megkülönböztető 
képességét  vagy  jóhírnevét  (élősködés),  vagy  ha  az  említett  hirdetés  sérti  e  megkülönböztető 
képességet (felhígulás), illetve e jóhírnevet (fakulás). 

Az ilyen kulcsszó alapján megjelenített  hirdetés sérti  a jóhírnevet  élvező  védjegy megkülönböztető 
képességét (felhígulás), különösen ha hozzájárul e védjegy általános kifejezéssé való változtatásához. 

Ezzel  szemben valamely jóhírnevet  élvező  védjegy jogosultja nem tilthatja meg többek között  az e  
védjeggyel  megegyező  kulcsszó  alapján  a  versenytársak  által  megjelenített  olyan  hirdetéseket,  
amelyek  —  anélkül  hogy  az  említett  védjegy  jogosultja  áruinak  vagy  szolgáltatásainak  egyszerű 
utánzatát  árulnák,  felhígulást  vagy  megfakulást  okoznának,  vagyis  sértenék  a  jóhírnevet  élvező 
védjegy funkcióit — a jogosult áruinak vagy szolgáltatásainak alternatíváját kínálják. 

4 A kérdés: Hírlevél II. évf. 8. sz., Gazdasági ügyszak, 2. szám
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2. A Bíróság (első  tanács) 2011. szeptember 22-i ítélete (Court of Appeal (England & 
Wales) (Civil  Division) (Egyesült Királyság) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — 
Budějovický Budvar, národní podnik kontra Anheuser-Busch Inc. (C-482/09. sz. ügy) 
1.  A  védjegyekre  vonatkozó  tagállami  jogszabályok  közelítéséről  szóló,  1988.  december  21-i  
89/104/EGK első tanácsi irányelv 9. cikkének (1) bekezdése értelmében vett „belenyugvás” uniós jogi  
fogalom, és a korábbi védjegy jogosultja nem tekinthető úgy, hogy belenyugodott a védjegyével azonos  
későbbi védjegy harmadik személy általi,  hosszú ideje tartó, bizonyítottan jóhiszemű  használatába,  
amelyről e jogosult régóta tudott, ha ezen utóbbinak semmiféle lehetősége nem volt e használat ellen  
fellépni. 

2.  A korábbi védjegynek az érintett tagállamban történő  lajstromozása nem minősül a belenyugvás  
89/104  irányelv  9.  cikkének  (1)  bekezdésében  előírt  határidejének  a  megkezdődéséhez  szükséges  
feltételnek. A belenyugvás ezen határidejének a megkezdődéséhez szükséges feltételek, amelyeket a  
kérdést előterjesztő bíróságnak kell vizsgálnia, a következők: az első a későbbi védjegynek az érintett  
tagállamban történő  lajstromozása,  a  második  az  a tény,  hogy e  védjegy bejelentése  jóhiszeműen 
történjen,  a  harmadik  a  későbbi  védjegynek  a  jogosultja  által  abban  a  tagállamban  történő 
használata, amelyben azt lajstromozták, a negyedik pedig a korábbi védjegy jogosultjának a későbbi  
védjegy lajstromozásáról és annak a lajstromozását követő használatáról való tudomása. 

3.  A 89/104 irányelv  4.  cikke  (1)  bekezdésének  a)  pontját  úgy  kell  értelmezni,  hogy  egy  korábbi  
védjegy jogosultja nem kérheti az azonos árukat jelölő azonos későbbi védjegy törlését e két védjegy  
hosszú ideje tartó egyidejű, jóhiszemű használata esetén, amenynyiben olyan körülmények között, mint  
amelyekről  az  alapügyben szó  van,  e  használat  nem sérti  vagy  sértheti  a  védjegy  azon alapvető 
funkcióját, hogy biztosítsa a fogyasztók számára az áruk vagy szolgáltatások származását. 

3. A Bíróság (nagytanács) 2011. október 4-i ítélete (a High Court of Justice (England & Wales),  
Chancery Division (Egyesült Királyság) és a High Court of Justice (England & Wales), Queen’s 
Bench  Division  (Administrative  Court)  (Egyesült  Királyság)  előzetes  döntéshozatal  iránti 
kérelme) — Football Association Premier League Ltd, NetMed Hellas SA, Multichoice Hellas SA 
kontra QC Leisure, David Richardson, AV Station plc, Malcolm Chamberlain, Michael Madden, 
SR Leisure Ltd, Philip George Charles Houghton, Derek Owen; Karen Murphy kontra Media 
Protection Services Ltd (C-403/08. és C-429/08. sz. ügy) 
1.  A feltételes  hozzáférésen  alapuló,  vagy  abból  álló  szolgáltatások  jogi  védelméről  szóló,  1998.  
november 20-i 98/84/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikkének e) pontja értelmében vett  
„jogellenes eszköz” fogalmát úgy kell értelmezni, hogy az nem vonatkozik a valamely műsorsugárzó 
szervezet  közvetítési  szolgáltatásaihoz  hozzáférést  biztosító,  e  szervezet  engedélyével  gyártott  és  
forgalomba  hozott,  azonban  e  szervezet  akaratával  ellentétesen  a  kibocsátás  szerinti  földrajzi  
területen kívül használt külföldi dekódoló eszközökre, sem azokra az eszközökre, amelyeket hamis név  
és hamis cím megadásával szereztek be és/vagy hoztak működésbe, sem azokra, amelyeket kizárólag  
magáncélú használatra vonatkozó szerződéses korlátozás megsértésével használtak. 

2.  A  feltételes  hozzáférési  irányelv  3.  cikkének  (2)  bekezdésével  nem  ellentétes  az  a  nemzeti  
szabályozás,  amely megakadályozza a külföldi  dekódoló eszközök használatát,  beleértve azokat  az  
eszközöket is, amelyeket hamis név és hamis cím megadásával szereztek be vagy hoztak működésbe,  
vagy  azokat,  amelyeket  a  kizárólag  magáncélú  használatra  vonatkozó  szerződéses  korlátozás  
megsértésével  használtak,  mivel  ez a szabályozás nem tartozik az ezen irányelv által  szabályozott  
területhez. 

3. Az EUMSZ 56. cikket úgy kell értelmezni, hogy 

—  ezzel  a  cikkel  ellentétes  valamely  tagállam  olyan  szabályozása,  amely  ebben  az  államban  
jogellenessé  teszi  a  valamely  más  tagállamból  származó  — és  az  első  tagállam szabályozása  
alapján védelem alatt álló műveket tartalmazó — kódolt műholdas műsorsugárzási szolgáltatáshoz  
való hozzáférést lehetővé tévő külföldi dekódoló eszközök behozatalát, értékesítését és használatát, 
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— ezt a következtetést nem cáfolja sem az a körülmény, hogy a külföldi dekódoló eszközt hamis név és  
hamis  cím  megadásával  szerezték  be  és/vagy  hozták  működésbe,  azzal  a  szándékkal,  hogy  a  
kérdéses területi korlátozásokat kikerüljék, sem az a körülmény hogy ezt az eszközt kereskedelmi  
célra használják, jóllehet azt magánjellegű használatra szánták. 

4.  A szellemi tulajdonjogok jogosultja és a műsorsugárzó szervezet közötti kizárólagos felhasználási  
szerződés rendelkezései az EUMSZ 101. cikk által tiltott versenykorlátozásnak minősülnek, mivel azok  
az  utóbbi  szervezetet  arra  kötelezik,  hogy  ne  értékesítsen  olyan  dekódoló  eszközöket,  amelyek  a  
felhasználási szerződéssel lefedett területen kívül való felhasználás céljából lehetővé teszik a védelem 
alatt álló művekhez való hozzáférést. 

5.  Az  információs  társadalomban  a  szerzői  és  szomszédos  jogok  egyes  vonatkozásainak  
összehangolásáról  szóló,  2001.  május  22-i  2001/29/EK európai  parlamenti  és  tanácsi  irányelv  2.  
cikkének  a)  pontját  úgy  kell  értelmezni,  hogy  a  többszörözési  jog  azzal  a  feltétellel  terjed  ki  a  
műholdas dekódoló egység memóriájában és a televízió képernyőjén egymást követően, ideiglenesen 
megjelenő  részletek létrehozására, ha a részletek tartalmaznak olyan elemeket, amelyek az érintett  
szerzők  saját  szellemi  alkotásának  kifejeződései,  és  az  egyidejűleg  többszörözött  részletekből  álló  
egységet  kell  megvizsgálni  annak megállapítása  érdekében,  hogy  a  részletek  tartalmaznak-e  ilyen  
elemeket. 

6. A C-403/08. sz. ügyben szóban forgóhoz hasonló, a műholdas dekódoló egység memóriájában és a  
televízió  képernyőjén  végzett  többszörözési  cselekmények  eleget  tesznek  a  2001/29  irányelv  5.  
cikkének (1) bekezdésében foglalt feltételeknek, következésképpen azokat a szerzői jog jogosultjainak  
engedélye nélkül is el lehet végezni. 

7.  A  2001/29  irányelv  3.  cikkének  (1)  bekezdése  értelmében  vett  „nyilvánossághoz  közvetítés”  
fogalmát úgy kell értelmezni, hogy az a sugárzott műveknek a pubokban jelen lévő vendégek számára 
televízióképernyő és hangszórók segítségével történő közvetítésére is vonatkozik. 

8.  A műholdas  műsorsugárzásra és  a  vezetékes  továbbközvetítésre  alkalmazandó egyes  szerzői  és  
szomszédos  jogi  szabályok  összehangolásáról  szóló,  1993.  szeptember  27-i  93/83/EGK  tanácsi  
irányelvet úgy kell értelmezni, hogy az nincs hatással a műholdas dekódoló egység memóriájában és a  
televízió képernyőjén végzett többszörözési cselekmények jogszerűségére. 

4.  A Bíróság  (harmadik  tanács)  2011.  október  6-i  ítélete  (az  Amtsgericht  Walshut-
Tiengen — Landwirtschaftsgericht (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) 
— Rico Graf, Rudolf Engel kontra Landratsamt Walshut — Landwirtschaftsamt (C-
506/10. sz. ügy)5

Az egyrészről  az  Európai  Közösség  és  tagállamai,  másrészről  a  Svájci  Államszövetség  közötti,  a  
személyek  szabad  mozgásáról  szóló,  1999.  június  21-én  Luxemburgban  aláírt  megállapodás  I.  
melléklete 15.  cikkének (1) bekezdésében kimondott  egyenlő  bánásmód elvével  ellentétes az olyan  
tagállami  szabályozás,  mint  amelyről  az  alapügyben  szó  van,  és  amely  e  tagállam  illetékes  
hatóságának azon lehetőségéről rendelkezik, hogy kifogást emeljen az ugyanazon tagállam területének  
valamely meghatározott részén fekvő  földterületre vonatkozó — az említett tagállamban lakóhellyel  
rendelkező személy és a másik Szerződő Fél területén lakóhellyel rendelkező, határ menti ingázónak  
minősülő  személy között  létrejött  — földhaszonbérleti  szerződéssel szemben annak alapján, hogy a  
földterület  haszonbérlete  olyan  mezőgazdasági  termékek  előállítására  szolgál,  amelyeket  az  Unió  
belső piacán kívülre irányuló vámmentes exportra szánnak, és amely szabályozás versenytorzulásokat  
eredményez,  amennyiben  e  szabályozás  —  alkalmazása  folytán  —  a  másik  Szerződő  Fél  
állampolgárait jelentősen nagyobb számban érinti, mint azon tagállam állampolgárait, amelynek a  
területén e szabályozás alkalmazandó. A kérdést előterjesztő bíróság feladata annak vizsgálata, hogy  
fennáll-e az utóbbi körülmény. 

5 A kérdés: Hírlevél II. évf. 2. sz., Polgári ügyszak, 2. szám
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Közigazgatási ügyszak

1.  A  Bíróság  (harmadik  tanács)  2011.  szeptember  22-i  ítélete  (a 
Bundesverwaltungsgericht  — Németország  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelmei)  — 
Mesopotamia Broadcast A/S METV, Roj TV A/S kontra Bundesrepublik Deutschland 
(C-244/10. és C-245/10. sz. egyesített ügyek)
Az  1997.  június  30-i  97/36/EK  irányelvvel  módosított,  a  törvényi,  rendeleti  vagy  közigazgatási  
intézkedésekben  megállapított,  televíziós  műsorszolgáltató  tevékenységre  vonatkozó  egyes  
rendelkezések összehangolásáról szóló, 1989. október 3-i 89/552/EGK tanácsi irányelv 22a. cikkét  
úgy kell  értelmezni,  hogy a népek közötti  kölcsönös megértés eszméjének megsértését tiltó nemzeti  
jogszabály hatálya alá tartozó olyan tényállást, mint amely az alapeljárásokban szerepel, úgy kell  
minősíteni,  mint  amely  benne  foglaltatik  a  „faji,  nemi,  vallási  vagy  nemzetiségi  alapon  történő 
gyűlöletre  uszítás”  fogalmában.  Ez  a  cikk  nem  akadálya  annak,  hogy  valamely  tagállam  olyan  
általános jogszabály alapján, mint amilyen a 2007. december 21-i törvény 6. cikkével módosított, az  
egyesülési  jogról  szóló,  1964.  augusztus  5-i  törvény  (Gesetz  zur  Regelung  des  öffentlichen  
Vereinsrechts), egy másik tagállamban székhellyel rendelkező televíziós műsorszolgáltatóval szemben  
azzal az indokkal foganatosítson intézkedéseket, hogy a műsorszolgáltató tevékenységei és céljai sértik  
a  népek  közötti  kölcsönös  megértés  eszméjét,  feltéve  hogy  —  és  ezt  a  nemzeti  bíróság  feladata  
megvizsgálni — az említett intézkedések nem akadályozzák az említett műsorszolgáltató által gyártott,  
a másik tagállamból származó televíziós adások tulajdonképpeni továbbközvetítését a fogadó tagállam  
területén. 

2.  A Bíróság  (negyedik  tanács)  2011.  szeptember 22-i  ítélete  (a  Lietuvos  vyriausiasis 
administracinis teismas — Litván Köztársaság) előzetes döntéshozatal iránti kérelme — 
Genovaitė Valčiukienė, Julija Pekelienė, a Lietuvos žaliųjų judėjimas, Petras Girinskis, 
Laurynas  Arimantas  Lašas  kontra  Pakruojo  rajono  savivaldybė,  Šiaulių  visuomenės 
sveikatos centras, Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentas (C-295/10. sz. ügy)6

1. A bizonyos tervek és programok környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 2001. június  
27-i  2001/42/EK  európai  parlamenti  és  tanácsi  irányelv  3.  cikkének  —  e  cikk  (3)  bekezdésével  
együttesen  értelmezett  — (5)  bekezdését  úgy  kell  értelmezni,  hogy  azzal  ellentétes  az  alapeljárás  
tárgyát képezőhöz hasonló nemzeti szabályozás, amely általánosan és eseti vizsgálat nélkül írja elő,  
hogy  nem  kell  elvégezni  az  említett  irányelv  szerinti  vizsgálatot,  ha  a  kis  területek  helyi  szintű 
használatát meghatározó tervek csak egy gazdasági létesítményre vonatkoznak. 

2. A 2001/42 irányelv 11. cikkének (1) és (2) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy az 1997. március 3-i  
97/11/EK  tanácsi  irányelvvel  módosított,  az  egyes  köz-  és  magánprojektek  környezetre  gyakorolt  
hatásainak  vizsgálatáról  szóló,  1985.  június  27-i  85/337/EGK  tanácsi  irányelv  alapján  elvégzett  
környezeti  vizsgálat  nem  mentesít  a  2001/42  irányelv  szerinti  ilyen  vizsgálat  lefolytatásának  
kötelezettsége alól. Mindazonáltal a kérdést előterjesztő  bíróság feladata annak vizsgálata, hogy a  
módosított  85/337  irányelv  alapján  elvégzett  értékelést  az  „összehangolt  vagy  együttes  eljárás”  
kifejeződésének lehet-e tekinteni, és az kiterjed-e a 2001/42 irányelv összes követelményére. Ha ez így  
van, akkor nem áll fenn az utóbbi irányelv szerinti vizsgálat elvégzésére vonatkozó kötelezettség. 

3.  A 2001/42  irányelv  11.  cikkének  (2)  bekezdését  úgy  kell  értelmezni,  hogy  az  nem  kötelezi  a  
tagállamokat arra, hogy olyan összehangolt és együttes eljárásokat írjanak elő a belső jogrendjükben,  
amelyek eleget tesznek a 2001/42 irányelv és a módosított 85/377 irányelv követelményeinek. 

6 A kérdés: Hírlevél I. évf. 4. sz., Közigazgatási ügyszak, 9. szám
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3.  A Bíróság  (második  tanács)  2011.  szeptember  29-i  ítélete  (a  Raad  van  State  — 
Hollandia előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Baris Ünal kontra Staatssecretaris 
van Justitie  (C-187/10. sz. ügy)
Az Európai Gazdasági Közösség és Törökország közötti társulás létrehozásáról szóló megállapodás  
által  létesített  társulási  tanácsnak  a  társulás  fejlesztéséről  szóló,  1980.  szeptember  19-i  1/80  
határozata 6. cikke (1) bekezdésének első francia bekezdését úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes,  
ha a hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságok visszaható hatállyal visszavonják a török munkavállaló  
tartózkodási  engedélyét,  azon időpontra visszamenőleg,  amikor az  engedély kiadásának a nemzeti  
jogban előírt feltételei többé nem állnak fenn, miközben az említett munkavállaló semmiféle csalárd  
magatartást  nem tanúsított,  és  a  visszavonásra  az  említett  6.  cikk  (1)  bekezdésének  első  francia  
bekezdésében előírt egyéves rendes foglalkoztatás időtartamának letelte után kerül sor. 

4.  A  Bíróság  (nyolcadik  tanács)  2011.  október  6-i  ítélete  (az  Unabhängiger 
Verwaltungssenat  Wien  (Ausztria)  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme)  —  Astrid 
Preissl KEG kontra Landeshauptmann von Wien (C-381/10. sz. ügy)7 

Az  élelmiszer-higiéniáról  szóló,  2004.  április  29-i  852/2004/EK európai  parlamenti  és  a  tanácsi  
rendelet II. melléklete I. fejezetének (4) pontját úgy kell értelmezni, hogy e rendelkezés értelmében az  
annak hatálya alá eső mosdókagylónak nem kell kizárólag kézmosás céljára szolgálnia, és a csapnak,  
valamint a kézszárító eszköznek nem kell kézzel való megérintés nélkül működnie. 

5.  A  Bíróság  (nyolcadik  tanács)  2011.  október  6-i  ítélete  (az  Unabhängiger 
Verwaltungssenat  Wien  (Ausztria)  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme)  —  Erich 
Albrecht, Thomas Neumann, Van-Ly Sundara, Alexander Svoboda, Stefan Toth kontra 
Landeshauptmann von Wien (C-382/10. sz. ügy)8 

Az  élelmiszer-higiéniáról  szóló,  2004.  április  29-i  852/2004/EK  európai  parlamenti  és  tanácsi  
rendelet II. melléklete IX. fejezetének (3) pontját úgy kell értelmezni, hogy olyan körülmények között,  
mint amelyek az alapügyben fennállnak, a pék- és cukrászáruk önkiszolgáló értékesítésére szolgáló  
pultok  esetében  önmagában  az  alapján,  hogy  a  potenciális  vásárlók  elméletileg  puszta  kézzel  
megérinthetik  az  eladásra kínált  élelmiszereket,  vagy azokat  letüsszenthetik,  nem állapítható meg,  
hogy ezen élelmiszereket nem óvták meg minden olyan szennyeződéstől, amely az élelmiszert emberi  
fogyasztásra alkalmatlanná, az egészségre ártalmassá, vagy olyan módon szennyezetté teheti, hogy az  
előállt állapotban ésszerűtlen volna fogyasztását elvárni. 
 

6. A Bíróság (ötödik tanács) 2011. október 6-i ítélete (a Bundesfinanzhof (Németország) 
előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme)  —  Finanzamt  Deggendorf  kontra  Markus 
Stoppelkamp, Harald Raab vagyonfelügyelője minőségében (C-421/10. sz. ügy)9 

A  2000.  október  17-i  2000/65/EK  tanácsi  irányelvvel  módosított,  a  tagállamok  forgalmi  adóra  
vonatkozó  jogszabályainak  összehangolásáról  —  közös  hozzáadottértékadó-rendszer:  egységes  
adóalap-megállapításról szóló, 1977. május 17-i 77/388/EGK hatodik tanácsi irányelv 21. cikke (1)  
bekezdésének  b)  pontját  úgy  kell  értelmezni,  hogy  ahhoz,  hogy  a  szóban  forgó  adóalany  „nem  
belföldön  letelepedett  adóalany”-nak  minősüljön,  elegendő,  ha  gazdasági  tevékenység  szerinti  
székhelyét az adott állam területén kívül hozza létre. 

7 A kérdés: Hírlevél I. évf. 5. sz., Közigazgatási ügyszak, 10. szám
8 A kérdés: Hírlevél I. évf. 5. sz., Közigazgatási ügyszak, 11. szám
9 A kérdés: Hírlevél I. évf. 6. sz., Közigazgatási ügyszak, 5. szám
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7.  A Bíróság  (ötödik  tanács)  2011.  október  6-i  ítélete  (a  Tribunal  administratif  de 
Limoges (Franciaország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Philippe Bonnarde 
kontra Agence de Services et de Paiement (C-443/10. sz. ügy)10 

Az EUMSZ 34. cikkel és az EUMSZ 36. cikkel ellentétes az a tagállami szabályozás, amely ahhoz,  
hogy a behozott bemutató gépjárművek e tagállamban történő  nyilvántartásba vétele során „bonus  
écologique  — Grenelle  de  l’environnement” [környezetvédelmi  bónusz]  nevű  támogatást  lehessen 
odaítélni, megköveteli, hogy az ilyen gépjárművek első forgalmi engedélye tartalmazza a „bemutató  
gépjármű” megjelölést. 

A Legfelsőbb Bíróság uniós jogi tárgyú határozatai

Büntető ügyszak

Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat.

Gazdasági ügyszak

Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat.

Munkaügyi ügyszak

Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat.

Polgári ügyszak

Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat.

Közigazgatási ügyszak

Kfv. I. 35.129/2011/7 .
Szállítási  tevékenységet  végző  vállalkozó  az  adóalap-csökkentő  kedvezményt  nem  veheti  
igénybe. Az EK rendelet tilalmának kijátszása nem vezethet a kedvezmény igénybevételére. 
Az adóhatósági  megállapítások  fő  tárgyát  illetően  a  Legfelsőbb  Bíróság  az  Art.  1.  §  (7) 
bekezdés, az EK r. 1. Cikk a) pontja, valamint a Tao.tv. 7. § (1) bekezdés zs) pontja alapján 
úgy ítélte meg, hogy a jogelőd kft-k eljárása az adóalap-kedvezmény céljával ellentétes volt, 
amikor  a  közlekedési  ágazatra  vonatkozó  tilalom  ellenére  szállítási  tevékenységgel 
összefüggésben vették igénybe az adóalap-kedvezményt. A Legfelsőbb Bíróság kiemeli, hogy 
a jogelőd kft-k kizárólag a adózónak történő bérbeadás céljára lízingeltek gépjárműveket. A 
jogelőd kft-k és a adózó tulajdonosai megegyeztek, a szállítási tevékenység közvetlen végzése 
esetén  sem  a  jogelőd  kft-k,  sem  a  adózó  nem  lett  volna  jogosult  az  adóalap-csökkentő 
kedvezmény igénybevételére. 

Kfv. VI. 37.032/2011/6. 
A szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, illetve szakmai alkalmasság igazolására adott  
referenciaigazolás  esetében  az  adott  munka  elvégzésének  tényén  túl  vizsgálható,hogy  a  
referenciaként  megkövetelt  munkanemet  ténylegesen  ki  végezte  el.  Ez  az  ajánlattevő  
szerződéses jogviszonyainak vizsgálatát is jelentheti, mert ennek során tárható fel, hogy az  

10 A kérdés: Hírlevél I. évf. 6. sz., Közigazgatási ügyszak, 11. szám
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ajánlattevő  milyen  tevékenységet  végzett,  ehhez  képest  az  ajánlati  felhívásban  foglaltakat  
teljesítette-e. 

Kfv. III. 37.085/2011/9 
A Magyar Energia Hivatalnak hatáskört egyes lakossági fogyasztói panaszok esetén a Vet.  
159. § /1/ bekezdésének sz/ pontja nem biztosít. 
Ami a  2011.  március  3.  napjáig  hatályban  volt  2003/54/EK irányelv  A/  mellékletének  f/  
pontját illeti, az azt írta elő, hogy a fogyasztóvédelemre vonatkozó közösségi jogszabályok, 
különösen a 97/7/EK európai  parlamenti  és tanácsi  irányelv,  valamint  a  93/13/EK tanácsi 
irányelv  sérelme  nélkül  a  3.  cikkben  említett  intézkedéseknek  biztosítaniuk  kell,  hogy  a 
fogyasztók  panaszaikat  átlátható,  egyszerű  és  olcsó  eljárások  során  intézzék.  Ezek  az 
eljárások lehetővé teszik a jogviták tisztességes és haladéktalan rendezését,  és ahol erre a 
fogyasztó jogosult, visszatérítés és/vagy kártérítés nyújtását. Az eljárások, ahol ez lehetséges, 
a 98/257/EK bizottsági ajánlásban meghatározott elveket követik.
A bizottsági ajánlásból egyértelműen kiderül, hogy a fogyasztóvédelmi szabályozásban ismert 
békéltető  testületekhez  hasonló  szervezetileg  és  személyileg  független  szervezetek  olyan 
transzparens bírósági pert megelőző eljárásról van szó, amely semmilyen érdemi kapcsolatban 
nincs  alperes  fogyasztói  panaszokra  vonatkozó  Vet.  159.  §-ának  sz/  pontja  szerinti 
hatáskörével.
Emellett  szükséges  megjegyezni,  hogy  az  Európai  Bíróság  a  Ratti  ügyben  /148/78  Ratti 
[1979] ECR 1629 o./ az irányelvek közvetlen hatályával kapcsolatban az estoppel-elv alapján 
megállapította, hogy „...az irányelv határidőre történő elmulasztó tagállam nem hivatkozhat 
magánszemélyekkel  szemben  saját  mulasztására,  hogy  az  irányelvből  fakadó 
kötelezettségeinek eleget tegyen.” /ez a döntés 22. megfontolása/. Ebből pedig az következik, 
hogy  az  irányelvek  közvetlen  hatálya  egyfajta  szankció,  ami  az  átültetés  határidejét 
elmulasztó,  vagy  az  átültetési  kötelezettséget  nem  teljesítő  tagállammal  szemben  lehet 
alkalmazni. 1982-ben az Ursula Becker kontra Finanzamt Münster Innenstadt ügyben /8/81 
Becker[1982] ECR 53./ hozott döntésnek a központi érvét jelentette, hogy a jóhiszemű eljárás 
elvéből következő estoppel elve alapján az állam nem hivatkozhat  azon hibájára,  hogy az 
irányelvet nem hajtotta végre. Mindez azt jelenti, hogy ha az alperes hivatkozása releváns lett 
volna, akkor sem lehetett volna határozata jogszerűségét alátámasztani.
A Legfelsőbb Bíróság álláspontja szerint azonban jelen ügyben a jogalkotó mulasztása nem 
volt jelen per keretei között megállapítható. A Vet. 57. §-ának /1/ bekezdése pontos hatáskör 
megosztási  szabályokat  tartalmaz,  melyből  az  egyértelműen  megállapítható  volt,  hogy  az 
2003/54/EK  irányelv  hivatkozott  rendelkezésének  átültetése  nem  önmagában  csak  a  Vet. 
szabályaival, és nem az alperesnek adott hatáskör megvalósításával történt meg. Mindezért 
annak  kérdésnek  az  eldöntése,  hogy  a  2003/54/EK  Irányelv  hivatkozott  rendelkezései 
megfelelően átültetésre kerültek-e nem jelen per tárgya.

Kfv. VI. 37.110/2011/8. 
A közigazgatási  bírságot  a  rendelkezés  megszegésért  felelős  személynek/szervezetnek  kell  
megfizetnie.  Elismert munkáltatói utasítás folytán elkövetett  szabályszegésért a munkáltató  
felel. 
A peres felek között nem volt vitatott, hogy a menetíró korong szabálytalan használatára a 
munkáltató  utasítására  került  sor.  A 3821/85/EGK   rendelet  13.  cikke  kimondja,  hogy a 
munkáltató  és  a  járművezető  gondoskodik  egyrészt  a  menetíró  készülék,  másrészt  a 
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járművezetői  kártya  helyes  működéséről  és  megfelelő  használatáról,  amennyiben  a 
járművezetőnek az I.B. mellékletben foglaltaknak megfelelő menetíró készülékkel felszerelt 
járművet kell vezetnie.
A Kkt. 20.§ (5) bekezdése értelmében a bírságot a rendelkezés megsértéséért felelős köteles 
megfizetni.  Amennyiben  valamely  rendelkezés  megsértésért  többen is  felelőssé  tehetők,  a 
külön  jogszabályban  meghatározott  bírság  összegét  a  jogsértésben  való  felelősségük 
arányában kötelesek megfizetni. Az idézett jogszabályokból következően a menetíró korong 
szabálytalan és hiányos használatáért a munkáltató és a járművezető is felelőssé tehető és a 
bírságot  a  rendelkezés  megsértéséért  felelős  személy köteles  megfizetni.  Ezért  helytállóan 
mutatott  rá  az  elsőfokú  bíróság,  hogy  az  156/2009.  (VII.29.)  Korm.  rendelet  4.  számú 
melléklete G15. pontja ugyan a gépjárművezetőt jelöli meg bírságfizetésre kötelezettként, de 
jelen esetben egyértelműen megállapítható,  hogy a szabályszegésre  a munkáltató  utasítása 
alapján került sor, és a szabályszegés következményeit  pedig annak kell viselnie,  akinek a 
felelőssége a rendelkezés megszegéséért megállapítható.
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Emberi jogi közlemények

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának magyar vonatkozású ítéletei

1. Hegedűs Károly Magyarország elleni ügye (11849/07. sz. ügy)11

A  Budapesti  Rendőr-főkapitányság  1992.  május  27-én  a  kérelmezőt  csalás  gyanújával 
hallgatta  ki.  A  Belügyminisztérium  Útlevél  Hivatala  1992.  június  30-án  a  befejezéséig 
visszavonta útlevelét a külföldre utazásról és az útlevélről szóló 1989. évi XXVIII.  törvény 2. 
és  13.§-a  alapján.  A Budapesti  Rendőr-főkapitányság  1992.  december  17-én  a  kérelmező 
tulajdonaként nyilvántartott személygépjárművet és ingatlant lefoglalta. Az intézkedés célja 
az volt,  hogy biztosítsa  a  kérelmező által  állítólag  elkövetett  bűncselekményből  származó 
haszon visszatérítését. A kérelmező 1993.  január 9-én és 1993. március 3-án panaszt nyújtott  
be a lefoglalás ellen, illetve kérte a bíróságtól a foglalás feloldását. 
A  Fővárosi  Főügyészség  1994.  július  19-én  vádat  emelt  a  kérelmező  ellen  csalás  és 
magánokirat-hamisítás  miatt.  Több  tárgyalást  követően  a  Pesti  Központi  Kerületi  Bíróság 
2002. január 9-én felmentette  a kérelmezőt.  A másodfokon eljáró Fővárosi Bíróság 2002. 
november 12-én a kerületi bíróság ítéletét hatályon kívül helyezte, és az elsőfokú bíróságot új 
eljárásra  utasította.  A  megismételt  eljárásban  a  Pesti  Központi  Kerületi  Bíróság  2005. 
szeptember 7-én ismét felmentette a kérelmezőt. Az ügyészség fellebbezett. A kérelmezőre 
kiszabott kiutazási tilalmat - jogszabályváltozás miatt - 2006. július 1-jén megszüntették. A 
Fővárosi  Bíróság  2006.  szeptember  29-én  helybenhagyta  a  kerületi  bíróság  kérelmezőt 
felmentő  ítéletét,  és  a  vagyontárgyak  lefoglalását  megszüntette.  E  határozatot  2006. 
november 22-én kézbesítették a kérelmezőnek.
A  kérelmező  azt  sérelmezte,  hogy  az  eljárás  hossza  nem  volt  összeegyeztethető  az 
Egyezmény  6.  cikke  1.  bekezdésében  megjelölt  "ésszerű  idő"  követelményével.  A 
Kormányzat nem vitatta ezt az érvelést.
Az eljárás 1992. május 27-én indult.  Ugyanakkor a figyelembe veendő időszak csak 1992. 
november  5-én  kezdődött,  amikor  az  egyéni  panaszjog  Magyarország  általi  elismerése 
hatályba  lépett.  Mindazonáltal  az  azt  követően  eltelt  idő  ésszerűségének  értékelése  során 
figyelembe kell venni az eljárás akkor állását. A Bíróság észlelte, hogy ezen a napon az ügy 
már több mint öt hónapja folyamatban volt. Az eljárás 2006.november 22-én ért véget, így 
több mint tizennégy évig tartott, két bírósági szinten. A Bíróság már többször megállapította 
az  Egyezmény 6.  cikke 1. bekezdésének megsértését  a  jelen  ügyhöz  hasonló  kérdéseket 
felvető  ügyekben. Megvizsgálván az  elé  terjesztett  anyagot,  a Bíróság  úgy ítélte,  hogy  a 
Kormány nem terjesztett  elő olyan  tényt vagy meggyőző érvet,  amely alkalmas  lenne 
meggyőzni őt, hogy a jelen körülmények között eltérő következtetésre jusson. Tekintettel az e 
tárgyban  folytatott  ítélkezési  gyakorlatára,  a  Bíróság  úgy  ítélte,  hogy  az eljárás  hossza 
eltúlzott volt  és nem felelt meg az "ésszerű idő" követelményének, vagyis az Egyezmény 6. 
cikkének 1. bekezdését megsértették.
A kérelmező vagyontárgyainak hosszú időn át tartó lefoglalását is sérelmezte. A Bíróság úgy 
ítéli, hogy ez a panaszt az Első kiegészítő Jegyzőkönyv 1. cikk alapján kell megvizsgálni.
A Bíróság úgy ítélte, hogy az intézkedés kétségkívül beavatkozást jelentett a kérelmező azon 
jogába,  hogy vagyonát  békében élvezze,  ezért  meg kell  vizsgálni,  hogy ez a  beavatkozás 
indokolt volt.

11 Az ítéletet a Bíróság 2011. november 3-án hozta.
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A Bíróság ítélkezési gyakorlata értelmében  az Első kiegészítő Jegyzőkönyv 1. cikke, amely 
lényegében  a  tulajdonhoz  való  jogot  biztosítja,  három különböző  szabályból  áll.  Az  első 
szabály, amelyet az első bekezdés az első mondata állít fel, általános jellegű, és a tulajdon 
békés birtoklásának elvét mondja ki. A második szabály, amelyet az első bekezdés második 
mondata  tartalmaz,  a  javaktól  való  megfosztást  fedi  le,  és  bizonyos  feltételeknek  veti  alá 
annak lehetőségét. A harmadik szabály,  amelyet  a második bekezdés állapít meg, elismeri, 
hogy  a  Részes  Államok  jogosultak  ellenőrizni  a  tulajdon  használatát   többek  között  a 
közérdekkel összhangban. A második és a harmadik szabály a javak békés birtoklásához való 
jog  korlátozásának  különös  eseteivel  foglalkozik,  és  ezért  az  első  szabályban  kimondott 
általános elv fényében kell azokat értelmezni.
A Bíróság megállapította, hogy a kérelmező személygépjárműve és ingatlana közel tizennégy 
évig le volt foglalva. Ez azonban ténylegesen nem volt sem kisajátítás, sem vagyonátruházás. 
A kérelmező  visszanyerte  ezen vagyontárgyak  feletti  rendelkezési  jogát  amikor  jogerősen 
felmentették.  Az intézkedés  ezért  a  tulajdon használata  ellenőrzésének  minősül,  és  ennek 
megfelelően arra az 1. cikk 2. bekezdése alkalmazható.
Az  intézkedés  célja  az  volt,  hogy  biztosítsa  a  kérelmező  által  állítólag  elkövetett 
bűncselekményből származó haszon visszatérítését. A Bíróság meggyőződött arról, hogy az a 
közérdekű legitim célt követett, miként azt az 1. cikk 2. bekezdése megköveteli.

A  Bíróság  emlékeztetett,  hogy  a  beavatkozásnak,  különösen  annak,  amelyet  az  Első 
Kiegészítő Jegyzőkönyv 1. cikkének 2. bekezdése alapján kell vizsgálni, meg kell teremtenie 
az  "igazságos  egyensúlyt"  a  közösség  általános  érdeke  és  az  az  egyén  alapvető  jogaiból 
fakadó  követelmények  között.  Eme  egyensúly  elérésének  szándékát  tükrözi  az  1.  cikk 
egészének szerkezete, beleértve a második bekezdést is. Kell tehát egy okszerű arányossági 
kapcsolat  az alkalmazott  eszközök és  a  kitűzött  célok között.  Annak megállapítása  során, 
hogy ez a követelmény teljesült-e, a Bíróság elismeri, hogy az Államok széles mérlegelési 
jogkörrel  rendelkeznek  mind  a  végrehajtás  eszközei  kiválasztásában,  mind  az  arról  való 
meggyőződésük kialakítása során, hogy vajon a végrehajtás következményei igazolhatók-e a 
kérdéses törvény által elérendő cél értelmében vett közérdekkel. A lakhatás körében, amely 
központi  szerepet  játszik  a  modern  társadalmak jóléti  és  gazdaságpolitikájában,  a  Bíróság 
tiszteletben  tartja  a  jogalkotó  ítéletét  abban a  tekintetben,  hogy mi  minősül  közérdeknek, 
kivéve, ha ez  nyilvánvalóan nélkülöz minden okszerű alapot.
Annak  meghatározásakor,  hogy  a  jelen  ügyben  „igazságos  egyensúlyt”  teremtettek-e  a 
közérdek  és  a  kérelmező  alapvető  jogainak  védelme  között,  a  Bíróság  elfogadta,  hogy a 
panaszolt intézkedés az Államot a bűncselekménnyel okozott károk megtérítésének biztosítás 
kapcsán  megillető  széles  mérlegelési  jogkörbe  esik.  Megjegyezte  azonban,  hogy  ez  az 
intézkedés mintegy tizennégy évig fennállt,  párhuzamosan azzal a perrel,  amelynek hossza 
elérte az Egyezmény 6. cikke 1. bekezdését sértő mértéket,  és amelynek eredményeként a 
kérelmező  felmentették.  Sőt,  úgy  tűnik,  hogy  nem  áll  rendelkezésre  olyan  hazai 
észközrendszer,  amely  kártalanítaná  a  kérelmezőt  vagyontárgyainak  elhúzódó 
forgalomképtelenségéért  és  az  esetleges  veszteségekért,  amelyeket  erre  tekintettel 
elszenvedhetett. Ilyen körülmények között a Bíróság nem juthatott más következtetésre, mint 
hogy  a  szóban  forgó  tilalom  túlzott  terhet  rótt  a  kérelmezőre,  és  ennek  megfelelően 
felborította azt az egyensúlyt, amelyet meg kell teremteni tulajdonhoz való jog védelme és a 
közérdek követelményei között. Következésképpen, az Első Kiegészítő Jegyzőkönyv 1. cikkét 
megsértették.
A  Bíróság  a  kérelmező  javára  méltányosságból  19.000,-Euro  nemvagyoni  kártérítést  ítélt 
meg. 
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2. Fratanoló János Magyarország elleni ügye (29459/10. sz. ügy)12

A kérelmezőt - aki abban az időszakban a Munkáspárt 2006, egy bejegyzett baloldali politikai 
párt tagja volt - a Pécsi Városi Bíróság 2008. március 6-án önkényuralmi jelkép használatának 
vétsége miatt  a Btk.269/B.§-a alapján elítélte.  A bíróság megállapította,  hogy a kérelmező 
nyilvánosan  viselt  ötágú  vörös  csillagot,  amikor  2004  május  1-jén  részt  vett  egy 
megmozduláson,  amely   Magyarország  Európai  Unióhoz  való  csatlakozását,  és  ezzel 
egyidejűleg a Munka Ünnepét ünnepelte. A bíróság a kérelmezőt megrovásban részesítette. A 
másodfokon eljáró Baranya Megyei Bíróság 2008. szeptember 23-án az ítéletet megváltoztatta 
és a kérelmezőt felmentette. Úgy ítélve, hogy cselekménye nem veszélyes a társadalomra, a 
Megyei  Bíróság  utalt  többek  között  Vajnai  Magyarország  elleni  ügyében  hozott  ítéletre, 
amelyben az Európai Emberi  Jogi Bíróság úgy ítélte,  hogy a vörös csillag viselése miatti 
elítélés a kérelmező - az Egyezmény 10. cikkében foglalt - szólásszabadsága megsértésének 
minősül.
Az ügyészség fellebbezése  folytán  eljáró Pécs Ítélőtábla  2010. március  5-én a másodfokú 
ítéletet  megváltoztatta,  és  az  első  fokú ítéletet  helyben  hagyta,  és  kötelezte  a  kérelmezőt 
7.500,- forint bűnügyi költség megfizetésére. A Ítélőtábla úgy ítélte, hogy a tételes magyar jog 
nem teszi lehetővé a hazai bíróságok számára, hogy a Vajnai-ügy megállapításait közvetlenül 
alkalmazzák.  Kiemelte,  hogy a  társadalmi  veszélyesség   feltétele  -  amelyet  a  Legfelsőbb 
Bíróság néhány, egyébként hasonló esetben hiányolt - a jelen körülmények között ténylegesen 
jelen volt,  mert  az elkövető politikai összefüggésben, párttársai iránti szolidaritása jeleként 
azonosította magát a jelképpel és annak ismert jelentésével,  és ezt közölte a külvilág felé. 
Ebben  az  összefüggésben  az  alperes  konkrét  politikai  hitvallása  lényegtelen  volt,  mert  a 
törvény  az  egyén  meggyőződésétől  függetlenül  tiltja  az  önkényuralmi  jelképek,  köztük  a 
kommunista diktatúrához kapcsolódó ötágú vörös csillag használatát Ez akkor is így van, ha a 
szóban  forgó  jelkép  kettős  jelentésű,  így  nemcsak  egy  totalitárius  rendszerre,  de  a  nagy 
társadalmi  csoportok  felemelkedését  előmozdító  munkásmozgalomra  is  utal.  A 
bűncselekmény  ezen  kívül  immateriális,  így  megvalósulásához  nem  szükséges,  hogy 
tényleges riadalmat vagy szorongást okozzon azokban, akik a tilalmazott magatartást észlelik.
A kérelmező azt sérelmezte, hogy elítélése megsértette az Egyezmény 10. cikkében foglalt 
szólásszabadsághoz való jogát. 
A  felek  között  nem  volt  vitatott,  hogy  a  kérelmezőnek  az  Egyezmény  10.  cikkének  1. 
bekezdésében   foglalt  jogaiba  beavatkoztak,  és  a  Bíróság  sem  ítélte  másként.  Az  ilyen 
beavatkozás sérti az Egyezményt, ha nem felel meg a 10. cikk 2. bekezdésében meghatározott  
követelményeknek. Meg kell tehát vizsgálni, hogy vajon "törvényben meghatározott" volt-e, 
vajon az ebben a bekezdésben meghatározott egy vagy több legitim célt követett-e, illetve e 
célok elérése érdekében "egy demokratikus társadalomban szükséges" volt-e.
A Bíróság megállapította, hogy az önkényuralmi jelképek használatának korlátozását  törvény 
írja elő, amely kellően világos és megfelel az előreláthatóság  követelményeinek. Továbbá 
úgy  ítélte,  hogy  a  beavatkozás  a  zavargások  megelőzése  és  mások  jogainak  védelme 
törvényes célját követte.
Az  "egy  demokratikus  társadalomban  szükségesség"  vizsgálata  megköveteli  a  Bíróságtól 
annak  megállapítását,  hogy  a  panaszolt  beavatkozás  "nyomós  társadalmi  szükségletnek" 
felelt-e meg. A szerződő államok bizonyos mérlegelési jogkörrel bírnak annak értékelésekor, 
hogy létezik-e ilyen igény, de ez együtt jár mind a jogszabályokra, mind az azokat alkalmazó, 
akár  független  bíróság  által  hozott  döntésekre  kiterjedő  európai  felügyelettel.  A  Bíróság 

12 A Bíróság az ítéletet 2011. november 3-án hozta.
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jogosult ezért végső fokon annak eldöntésére, hogy a "korlátozás" összeegyeztethető-e a 10. 
cikk által védett véleménynyilvánítás szabadságával.
A Bíróságnak felügyeleti funkciója gyakorlása során nem az a feladata, hogy helyettesítse a 
hatáskörrel rendelkező nemzeti bíróságokat, hanem az, hogy a 10. cikk értelmében vizsgálja 
felül azokat a döntéseket, amelyek mérlegelési jogkörükben hoztak. A Bíróságnak különösen 
azt  kell  eldöntenie,  hogy  nemzeti  hatóságok  által  felhozott   okok  igazolják,  hogy  a 
beavatkozás "szükséges és elégséges", és hogy a megtett intézkedés "arányos volt az elérni 
kívánt  törvényes  célokkal".  Ennek  során  a  Bíróságnak  meg  kell  győződnie  arról,  hogy a 
nemzeti  hatóságok, a releváns tények elfogadható értékelésére alapozva, olyan szabályokat 
alkalmaznak, amelyek összhangban állnak a 10. cikkben megtestesülő alapelvekkel. 
A  Bíróság  továbbá  emlékeztetett  arra,  hogy  a  10.  cikk  1.  bekezdésében  biztosított 
véleménynyilvánítás szabadsága, egy demokratikus társadalom lényeges alappillérét alkotja, 
fejlődésének és az egyén önmegvalósításának egyik alapfeltétele. A 2. bekezdés alapján, ez 
nem  csak  az  olyan  "információkra",  vagy  "gondolatokra"  kell  alkalmazni,  amelyeket 
kedvezően fogadnak vagy ártalmatlannak vagy közömbösnek tekinthetők, hanem azokra is, 
amelyek  sértőek,  megrázóak  vagy  zavaróak,  mert  ezt  a  sokszínűség,  türelem  és 
széleslátókörűség -  amelyek nélkül  nincs  "demokratikus  társadalom" -  megköveteli.  Bár  a 
véleménynyilvánítás  szabadsága  alól  lehetnek  kivételek,  de  azokat  "szűkítőleg  kell 
értelmezni" és a "bármilyen korlátozás szükségességét meggyőzően kell  megalapozni". Ezen 
felül  a  Bíróság  hangsúlyozta,  hogy az  Egyezmény  10.  cikkének  2.  bekezdése  értelmében 
kevés  lehetőség  van  a  politikai  beszéd,  illetve  a  közérdekű  kérdések  megvitatásának 
korlátozására.  
A jelen esetben a kérelmező azon döntése, hogy nyilvános viseli a vörös csillagot, politikai 
nézetei kifejezésének kell tekinteni; az öltözködés a 10. cikk hatálya alá tartozik.
A  Bíróság  Vajnai  Magyarország  elleni  ügyében  felvázolta  a  fenti  elvek  alkalmazására 
vonatkozó elképzelését az ötágú vörös csillag viselésével összefüggésben. Úgy ítélte meg, 
hogy ahhoz, hogy e jelkép közszemlére tételének korlátozás igazolható legyen,  szükség van 
egy valós és fennálló veszély, hogy valamelyik politikai mozgalom vagy párt helyreállítsa a 
kommunista diktatúrát. Ugyanakkor a kormány a szóban forgó tilalom beiktatása előtt nem 
bizonyította az ilyen jellegű fenyegetés létét. A Bíróság annak veszélyét érzékelte, hogy egy e 
jelkép használatának általános tilalma olyan összefüggésben is korlátozza használatát, ahol a 
korlátozás  nem  igazolható.  Ezért  úgy  ítélte,  hogy  a  szóban  forgó  tilalom  túl  általános, 
tekintettel a vörös csillag többes jelentésére, amely magában foglal olyan tevékenységeket és 
elképzeléseket,  amelyek  egyértelműen  10.  cikk  által  védett  körbe  tartoznak,  és  a  gyanús 
jelkép különböző jelentései nem voltak kielégítő módon elválasztva. Valójában a vonatkozó 
magyar  törvény nem is törekszik erre. Sőt, még ha ilyen megkülönböztetés létezett  volna, 
akkor  is  felmerülhettek  volna  a  véleménynyilvánítás  szabadságot  dermesztő  hatást  és 
öncenzúrát  eredményező  bizonytalanságok.  A Bíróság hangsúlyozta  továbbá,  hogy még  a 
kommunista  ideológia  esetleges  terjedése sem lehet  az egyedüli  oka annak,  hogy a vörös 
csillag közszemlére tételét büntetőjogi szankció útján korlátozzák. 
A Bíróság meggyőződött arról, hogy a jelen kérelem lényegében nem különbözik a Vajnai-
ügytől,  és  hogy  az  alapjául  szolgáló  megfontolások  ugyanúgy  érvényesek  ebben  az 
összefüggésben. Valójában, az egyetlen olyan elem, amely megkülönbözteti a jelen kérelmet 
a Vajnai-ügytől, a Kormányzat azon állítása, hogy a kérelmező magatartása veszélyes volt a 
társadalomra, mert a totalitárius eszmékkel való azonosulását jelképezte. A Bíróság azonban 
úgy ítélte, hogy nem kell a szóban forgó beavatkozás állítólagos indokát megvizsgálnia ebből 
a  szempontból,  hiszen  a  Kormányzat  elismerte,  hogy  a  szankciót  pusztán  a  közszemlére 

24



tételre  tekintettel  is  alkalmazták  volna  a  társadalomra  veszélyesség  bármiféle  ellenőrzése 
nélkül. 
A Bíróság már korábban megállapította: a beavatkozás igazolása érdekében a Kormányzatnak 
kell  bizonyítania,  a vörös  csillag  viselése  kizárólag  az  önkényuralmi  eszmékkel  való 
azonosulást jelenti, különösen azon tény fényében, hogy a kérelmező  a vörös csillagot egy 
jogszerűen  rendezett,  békés  megmozduláson  viselte. Az  Ítélőtábla  álláspontja  azonban 
kifejezetten  tagadja  a  vitatott  véleménynyilvánítás  összefüggéseinek  vizsgálatát,  így 
semmilyen értelmes különbséget nem lehet tenni a 10. cikk által védett, megrázó kifejezési 
formák és azon indokolatlanul bántóak között, amelyek elveszítik azt a jogot, hogy eltűrjék 
őket egy demokratikus társadalomban. A Bíróság megjegyezte, hogy a Ítélőtábla akkor sem 
elemezte  volna  ezt,  ha  a  véleménynyilvánítás  riadalmat  keltett  volna.  A  beavatkozás 
arányosságának az Ítélőtábla  értelmezése eleve kizárt  vizsgálata  hiányában a Bíróság nem 
ítélhette  úgy:  a  Kormányzat  bebizonyította,  hogy  a  korlátozás  "nyomós  társadalmi 
szükségletnek" felelt meg.
A Bíróság a fentiekre tekintettel megállapította, hogy az Egyezmény 10. cikkét megsértették, 
és a kérelmező részére 4.000,-Euro nemvagyoni kártérítést ítélt meg. 

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának kiemelten fontos ítéletei
1. Georgeta Stoicescu és Georgel Stoicescu Románia elleni ügye (9718/03. sz. ügy)13

Az első kérelmező az eljárás során, 2007. december 29-én elhunyt, jogutóda férje és örököse, 
a második kérelmező. 
Az  akkor  hetvenegy  éves  első  kérelmezőt  2000.  október  24-én  egy  körülbelül  7  kóbor 
kutyából  álló  falka  megtámadta,  megharapta  és  a  földre  lökte  otthona  előtt,  a  Pajura,egy 
bukaresti  lakónegyed  szomszédságában.  A  nagyszámú  kóbor  kutya  akkoriban  a  romániai 
városokban már közegészségügyi és biztonsági kérdést jelentett, és a '90-es évek közepétől a 
nemzetközi média is foglalkozott a kérdéssel; 2000-ben mintegy 200.000 kóbor kutya volt 
Bukarestben.
A támadás  következtében az első kérelmező fejsérülést  és  combcsonttörést  szenvedett,  és 
négy  napot  kellett  kórházban  töltenie.  Miután  a  kórházból  elbocsátották,  további  orvosi 
kezelést írtak elő neki, de nem tudta kifizetni. A házaspár nyugdíjas volt, a havi jövedelmük 
román lejben 80 Eurónak felelt meg. Azt állították, hogy a létminimumon kellett élniük, és 
ennek eredményeként az első kérelmező lefogyott. Elkezdett emlékezetkiesésben szenvedni, 
valamint váll- és a combfájdalmai voltak, és nehezére esett a járás. Állandó szorongásban élt, 
és  soha  nem  hagyta  el  otthonát,  mert  attól  újabb  támadástól  tartott;  2003-tól  teljesen 
mozgásképtelen lett; egészségügyi állapota tovább romlott, annyira, hogy 2003. június 4-étől 
rokkantnak nyilvánították és ingyenes orvosi ellátásban részesítették.
2001  márciusában  a  bukaresti  polgármester  bejelentette,  hogy  bukaresti  kóbor  kutyákat 
elintézik. Kijelentette, hogy 2000-ben 22.000 embernek volt szüksége orvosi ellátásra miután 
kóbor  kutyák  támadták  meg,  2001  elejétől  több  mint  6.000  embert  haraptak  meg  kóbor 
kutyák,  és  a  gyermekek  és  az  idősek  voltak  leginkább  kitéve  a  támadásoknak.  Bukarest 
Általános Tanácsa 2001. április 19-én kiadott 82. sz. határozata és a Kormány 155/2001. sz. 
sürgősségi rendelete - amely 2001. december 13-án lépett hatályba - felhatalmazást adott a 
kóbor kutyák befogására és ivartalanítására vagy elaltatására.
A férje  által  képviselt  első kérelmező 2001.  január  10-én kártérítési  pert  indított  azon az 
alapon,  hogy  a  támadás  következtében  rokkanttá  vált.  Az  első  tárgyaláson  a  bíróság 
megállapította,  hogy  nem  rótta  le  az  eljárási  illetéket  és  kötelezte,  hogy  fizessen  meg 

13 Az ítélet 2011. október 26-án vált véglegessé.
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6.145.000,-lej  (250  Euro)  illetéket,  családja  havi  jövedelmének  négyszeresét.  Különböző 
ismerősöktől  kölcsönzött  pénzből  500.000,-lejt  (20  Euro)  fizetett  meg.  A  bíróság  2001. 
március  6-án  keresetét  -  az  illeték  meg  nem  fizetése  miatt  -  hivatalból  elutasította.  A 
másodfokon  eljáró  Bukarest  Megyei  Bíróság  2001.  június  19-én  úgy  ítélte,  hogy  az 
Állatellenőrzési  Ügynökség  (ACA),  egy  állami  szerv,  nem  tett  meg  minden  szükséges 
intézkedést, hogy megvédje a közösséget, és a támadás az első kérelmező életét és egészségét 
veszélyeztette,  neki  testi  és  lelki  szenvedést  okozva;  kötelezte  a  Bukaresti  Polgármesteri 
Hivatalt, hogy fizessen meg részére 1.000.000,-lej (kb. 400 Euro) nem vagyoni kártérítést, a 
követelt összeg 10%-át. Bukarest Városháza sikeresen fellebbezett, azt állítva, hogy nem volt 
alperesi  legitimációja,  mert  az  ACA  a  Bukaresti  Városi  Tanács,  és  nem  a  Bukaresti 
Polgármesteri Hivatal irányítása alá tartozik.
A férje által képviselt első kérelmező  2002. június 28-án újabb, sikertelen keresetet nyújtott 
be a Bukaresti Városi Bírósághoz az ACA és a Bukaresti Városi Tanács ellen 50.000.000,-lej 
(2.000,-Euro) kártérítés megfizetése iránt; fellebbezését is elutasították.
A kóbor kutyák problémája még mindig megoldandó: a bukaresti prefektus szerint 2009 első 
hat  hónapjában  9178  embert,  köztük  1678  gyermeket  haraptak  meg  a  kóbor  kutyák 
Bukarestben. Az ACA-jelentése szerint a Bukarest utcáin 2009 első felében befogott kutyák 
38%-a volt  leptoszpirózis-fertőzött.14 A prefektus  2010. április  27-én jelezte,  hogy 40-100 
ezer kóbor kutya volt Bukarestben; 2009-ben mintegy 7.000 embert haraptak meg, 2010 első 
négy hónapjában több mint 2.000 embert. Azt is kijelentette, hogy olyan törvénymódosítást 
javasolt,  amely bizonyos körülmények között lehetővé teszi kóbor kutyák megölését.  2011 
januárjában Bukarest központjában egy idős nőt a kóbor kutyák halálra martak.
Az első kérelmező különösen az Egyezmény 8. cikkére hivatkozással azt sérelmezte, hogy őt 
megtámadta  egy kutyafalka,  mert  a  helyi  hatóságok elmulasztották  megtenni  a  megfelelő 
intézkedéseket a bukaresti kóbor kutyák ellenőrzésére. A 6. cikk 1. bekezdésére hivatkozással 
azt is sérelmezte, hogy két kártérítési keresetét elutasították. 
Az  Egyezmény  8.  cikkének  megsértését  vizsgálva  a  Bíróság  kiemelte,  hogy  az  első 
kérelmezőt Bukarest egyik lakónegyedében egy hét kóbor kutyából álló falka megtámadta, 
megharapta és a földre lökte, és a támadás és következményei eredményeképpen kétségkívül 
mind fizikailag,  mind lelkileg  szenvedett.  A román hatóságoknak széles körű és részletes 
információjuk volt a kóbor kutyák problémájáról, különösen a Bukarestben lévő kóbor kutyák 
nagy számáról és az általuk jelentett közveszélyről. A hatóságok rendelkezésére álló adatok is 
megerősítették az ilyen támadások rendszeres előfordulását Bukarestben. 2001-ben, miután az 
első kérelmezőt megtámadták, a hatóságok elismerték, hogy a kóbor kutyák különösen nagy 
gondot  okoznak;  2001.  április  19-én  elfogadták  a  82.  sz  határozatot,  majd  később  az 
155/2001. sz. sürgősségi rendelete. 
A Bíróság elismerte, hogy már az első kérelmező megtámadása előtt is,  érvényben voltak 
Romániában olyan szabályok, amelyek jogi alapot biztosítottak a kóbor kutyák ellenőrzését 
célzó  különleges  szervezeti  megoldások  megteremtésére.  E  szabályok  is  többször  is 
módosultak az eset után, 2000-ben, főként  a kóbor kutyák ellenőrzését célzó  szervezetek 
megszervezése és felügyelete, valamint az elfogott kutyákkal való  bánásmód tekintetében. A 
Bíróság azonban megállapította,  hogy e szabályok  ellenére  a  helyzet  továbbra  is  kritikus; 
egyedül Bukarestben  több ezer embert sebesítettek meg a kóbor kutyák. 
A Bíróság egyetértett abban a román Kormányzattal, hogy a kóbor kutyákért való általános 
romániai  helyzetért  a  civil  társadalom  is  felelős.  Nem  a  Bíróság  feladata  az  ilyen 
közbiztonsági problémák legjobb megoldásának meghatározása. Lehetetlen vagy aránytalan 

14 A leptoszpirózis  egy  emberre  is  átvihető  fertőző  betegség,  amely  agyhártyagyulladást,  májkárosodást  és 
veseelégtelenséget okozhat.
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terhet  nem lehet  a hatóságokra róni  a  cselekvési  lehetőségeknek a prioritások és források 
szempontjából való átgondolása nélkül.
A  Bíróság  megjegyezte,  hogy  a  2001.  június  19-ei  ítélet  érdemben  foglalkozott  az  első 
kérelmező panaszaival. Ezt azonban eljárási okokból hatályon kívül helyezték, és  későbbi 
kísérletei, hogy egy bírósági határozattal megfelelő jogorvoslathoz jusson, meghiúsultak.
A Bíróság észlelte,  hogy a  román Kormányzat  elmulasztott  bármiféle  konkrét  intézkedést 
megjelölni,  amelyet  a  hatóságok  a  baleset  időpontjában  hoztak  annak  érdekében,  hogy  a 
hatályos  jogot  alkalmazzák  a  kóbor  kutyák  által  okozott  komoly  probléma  leküzdése 
érdekében.  Azt  sem mutatták  ki,  hogy vajon az  akkori  vagy a  későbbi  szabályozás  vagy 
gyakorlat  képes  lett  volna  a  szabályozás  vagy  gyakorlat  alkalmas  volt-e  arra,  hogy  a 
kóborkutya-támadások áldozatai számára megfelelő jogorvoslatot nyújtson. Sőt, úgy tűnik a 
probléma a mai napig nincs megoldva. 
A Bíróság tehát megállapította, hogy a román hatóságoknak a kóbor kutyákkal kapcsolatos 
elégtelen  intézkedései,  a  sérüléseiért  járó  megfelelő  jogorvoslat  biztosításának 
elmulasztásával együtt megsértették az Egyezmény 8. cikkét.
Az Egyezmény 6. cikke 1. bekezdésének megsértését vizsgálva a Bíróság észlelte,  hogy a 
román törvény elméletben lehetővé tette az első kérelmezőnek, hogy a Ptk. alapján kártérítési 
pert indítson, amit ő meg is tett. Korlátozott anyagi eszközei ellenére meg kellett fizetni  az 
eljárási  illetéket  ahhoz,  hogy ügyét  meghallgassák,  de  -  mivel  a  nemzeti  jog előírásai  az 
eljárási  illetéket  az  általa  követelt  összeg százalékában  határozták  meg  -  neki  korlátoznia 
kellett  a  hazai  bíróságok  előtt  érvényesíthető  igényét.  Továbbá,  bár  a  Bukaresti  Megyei 
Bíróság  2001.  június  19-én  mentesítette  őt  az  eljárási  költségek  alól,  az  általa  befizetett 
összegeket soha sem térítették vissza neki.
A Bíróság megjegyezte továbbá, hogy az első kérelmező polgári jogi igénye tárgyában nem 
juthatott hozzá a jogerős érdemi döntéshez, mert keresetét ismételten érdemi vizsgálat nélkül 
utasították  el,  arra  hivatkozva,  hogy  elmulasztotta  azonosítani  a  kóbor  kutyákért  felelős 
szervet felügyeletét ellátó helyi szervet. A két Helyi Közigazgatás Törvénnyel összhangban a 
városi  tanácsok  feladata  volt  a  kóbor  kutyákkal  foglalkozó  szolgálatok  felállítása  és  a 
polgármesteri hivatal volt felelős a tanács politikájának végrehajtásáért.  Az első kérelmező 
ügyében  az  ACA  által  kiállított  okiraton  a  pecséten  a  "Bukaresti  Polgármesteri  Hivatal" 
dombornyomás volt. Így okszerűen hihette azt - és sem az illetékes román bíróság, sem az 
alperes hatóság sem állapított meg mást -, hogy a Bukaresti Polgármesteri Hivatalnak volt 
alperesi legitimációja az ACA tevékenységével és feladataival kapcsolatos bírósági ügyekben. 
A Bíróság tehát megállapította, hogy annak a kötelességnek az első kérelmezőre hárítása hogy 
azonosítsa azt a hatóságot, amely ellen keresetet kellet indítania, aránytalan követelmény volt, 
és elmulasztotta megteremteni az egyensúlyt a közérdek és a kérelmező jogai között. 
Következésképpen a Bíróság úgy találta, hogy az első kérelmező a támadás miatt nem tudott a 
bíróság  előtt  kártérítést  követelni,  és  arra  a  következtetésre  jutott,  hogy nem biztosítottak 
számára  hatékony  jogot  a  bírósághoz  való  hozzáféréshez,  megsértve  az  Egyezmény  6. 
cikkének 1. bekezdését.
A Bíróság a második kérelmező javára 9.000,-Euro nemvagyoni kártérítést ítélt meg.

2. S. H. és mások Ausztria elleni ügye (57813/00. sz ügy)
A kérelmezők meddőségben szenvedő házaspárok, akik olyan orvosilag támogatott nemzési 
technikákat kívánnak használni, amelyeket az osztrák jog nem engedélyez.
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S.H. termel ugyan petesejteket, de elzáródott petevezetéke miatt természetes módon nem tud 
teherbe  esni,  és  a  férje,  D.  H.  terméketlen.  Egészségügyi  állapotukból  adódóan  csak  egy 
harmadik  személytől  származó  hímivarsejtekkel  végzett  méhen  kívüli  megtermékenyítés 
tenné  lehetővé  számukra,  hogy  olyan  gyermekük  legyen,  akinek  legalább  az  egyikük  a 
genetikai  szülője.  H.  E.-G..  agonadizmusban szenved,  ami  esetében azt  jelenti,  hogy nem 
termel  petesejteket,  míg férje,  M. G. termel  nemzésre  alkalmas hímivarsejteket.  Csak egy 
harmadik  személytől  származó  petesejttel  végzett  méhen  kívüli  megtermékenyítés  tenné 
lehetővé számukra,  hogy olyan gyermekük legyen, akinek legalább az egyikük a genetikai 
szülője.  Azonban mindkét  lehetőséget  kizárta  az osztrák Mesterséges megtermékenyítésről 
szóló  törvény,  amely  megtiltja  a  hímivarsejtek  adományozását  testen  kívüli 
megtermékenyítéshez  és  a  petesejtek  adományozását  általában.  Ugyanakkor  a  törvény 
lehetővé tesz más támogatott nemzési technikákat, különösen a házastársaktól vagy együtt élő 
partnerektől  származó  petesejt  és  hímivarsejtek  felhasználásával  végzett  testen  kívüli 
megtermékenyítést  (homológ módszer),  és  -  kivételes  körülmények  között  -  hímivarsejtek 
adományozását a testen belüli megtermékenyítéshez.
S. H. és H. E.-G. 1998 májusában kérelmet nyújtott be az osztrák Alkotmánybírósághoz a 
Mesterséges megtermékenyítésről szóló törvény vonatkozó rendelkezéseinek felülvizsgálata 
iránt. Az Alkotmánybíróság 1999. októberében úgy találta, hogy beavatkoztak a kérelmezők 
családi élet tiszteletben tartásához fűződő jogába, de ez igazolt volt, mert a rendelkezéseknek 
el kell kerülniük az olyan szokatlan személyes kapcsolatok kialakítását, mint amikor például a 
gyermek  egynél  több  biológiai  anyja  (egy  genetikai,  és  egy,  aki  kihordja).  A  nők 
kizsákmányolását is el kellett kerülniük, minthogy nyomást gyakorolhatnak egy gazdaságilag 
hátrányos helyzetű nőre, hogy petesejtet adományozzon valakinek, aki egyébként nem lenne 
abban a helyzetben, hogy megengedhesse magának az testen kívüli megtermékenyítés annak 
érdekében, hogy saját gyermeke legyen. 
A  kérelmezők  azt  sérelmezték,  hogy  a  petesejt  és  hímivarsejt  testen  kívüli 
megtermékenyítéshez való adományozásának tilalma megsértette az Egyezmény 8. cikkében 
biztosított, a családi élet tiszteletben tartásához fűződő jogukat, és az olyan párokhoz képest 
eltérő bánásmód, akik orvosilag támogatott nemzési technikákat akartak használni, de nem 
volt  szükségük  petesejtek  vagy  a  hímivarsejtek  adományozására  az  testen  kívüli 
megtermékenyítéshez,  hátrányos  megkülönböztető  bánásmódnak  minősül,  megsértve  az 
Egyezmény 14. cikkét.
A 8. cikk alkalmazhatósága tárgyában nem volt vita a felek között. A Bíróság egyetértett, úgy 
ítélve, hogy a 8. cikk védi egy pár jogát, hogy gyermeke születhessen és e célból éljen az 
orvosilag támogatott megtermékenyítéssel, mint olyan választást, amely a magán- és családi 
élet kifejezése.
Az osztrák  Mesterséges  megtermékenyítésről  szóló törvény vonatkozó rendelkezései  azt  a 
kérdést vetették fel, vajon az Államot terheli-e cselekvési kötelezettség, hogy lehetővé tegye a 
mesterséges megtermékenyítés egyes formáit. A Bíróság azonban ésszerűnek találta az ügyet 
úgy megközelíteni,  mint  a  kérelmezők családi  életének tiszteletben tartásához való jogába 
való állami  beavatkozást.  A kérelmezőket  az osztrák bíróságok előtt  sikertelenül  támadott 
törvény  alkalmazása  révén  megakadályozták  bizonyos  mesterséges  megtermékenyítési 
technikák használatában.
Az tehát nem volt vitatott, hogy a szóban forgó tilalom „törvényben meghatározott” volt. Ami 
az  Állam  mérlegelési  jogkörét  illeti  a  mesterséges  megtermékenyítés  ügyének 
szabályozásában, a Bíróság észlelte, hogy manapság egyértelmű irányvonal az Európa Tanács 
tagállamainak jogalkotásában az ivarsejtek testen kívüli  megtermékenyítés  céljából történő 
adományozásának  lehetővé  tétele.  E  feltörekvő  európai  konszenzus  azonban  nem  bevett 
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elveken alapul,  hanem a  jog  egy rendkívül  dinamikus  területének  egy fejlődési  szakaszát 
tükrözi, és így döntően nem szűkítette az Állam mérlegelési jogkörét. A Bíróság ezért úgy 
ítélte meg, hogy az Ausztriának adott mérlegelési jogkörnek szélesnek kell lennie, tekintettel 
arra, hogy a testen kívüli megtermékenyítés használata - idején az osztrák bíróság döntése 
idején, és továbbra is - a érzékeny etikai kérdéseket vet fel a gyorsan változó tudományos 
fejlődéssel a háttérben.
A  Bíróság  észlelte,  hogy  az  osztrák  jogalkotó  nem  zárta  ki  teljesen  a  mesterséges 
megtermékenyítést,  mert  lehetővé  tette  a  homológ  technikák  használatát.  Az  osztrák 
Alkotmánybíróság megállapításaival összhangban, a jogalkotó megpróbálta  összeegyeztetni 
egyrészt  az  orvosilag  támogatott  nemzés  elérhetővé  tétele  iránti  igényt,  másrészt  pedig  a 
társadalom széles rétegeiben meglévő, a modern reproduktív orvoslás szerepét és lehetőségeit 
illető nyugtalanság között. 
Az osztrák jogalkotó biztosítékokat iktatott be, hogy csökkentse a petesejt adományozáshoz 
kapcsolódó  kockázatokat,  ez  a  gazdaságilag  hátrányos  helyzetű  nők  kizsákmányolásához 
vezethet és a nőkre nyomást gyakorolhatnak, hogy több petesejtet termeljenek, mint amennyi 
szükséges.  Továbbá,  a  szokatlan  családi  kapcsolatok,  amelyek  nem  követik  a  közvetlen 
biológiai kapcsolaton alapuló tipikus szülő-gyermek kapcsolatot, nem ismeretlenek az Európa 
Tanács tagállamai jogrendjében, és az örökbefogadás megfelelő jogi keret az ilyen minden 
államban ismert kapcsolatok számára. A Bíróság ugyanakkor nem hagyhatja figyelmen kívül 
azt a tényt, hogy az anyaság felosztása a genetikai anya és aközött, aki a gyermeket kihordja, 
jelentősen eltér az örökbefogadó szülő és örökbefogadott gyermek kapcsolatától. A jogalkotót 
tehát  különösen  a  polgári  jog  azon  alapelve  fenntartásának  célja  vezette,  hogy  az  anya 
személye mindig biztos, és az, hogy elkerülje annak lehetőségét, hogy két nő is ugyanazon 
gyermek  biológiai  anyjának  állíthassa  magát.  A  Bíróság  azt  is  észlelte,  hogy  minden 
vonatkozó, európai szintű jogi eszköz vagy hallgat a petesejtek adományozásának kérdéséről, 
vagy - az Európai Unió emberi sejtek adományozásával kapcsolatos biztonsági előírásokról 
szóló irányelve - kifejezetten az érintett Államra bízta annak eldöntését, hogy használhatók-e 
az ivarsejtek.
Ami a hímivarsejtek testen kívüli megtermékenyítéshez történő adományozásának a tilalmát 
illeti, igaz, hogy az ilyen típusú mesterséges megtermékenyítés olyan két technikát kapcsol 
össze, amelyet az osztrák jogszabályok értelmében önmagukban megengedettek. Továbbá, a 
Kormányzat néhány érve a testen kívüli megtermékenyítéshez történő ivarsejt-adományozás 
tilalma védelmében csak a petesejt-adományozás tilalma esetében alkalmazható. Továbbra is 
fennmarad  azonban  az  az  alapvető  aggály,  hogy  egy  erősen  technikai  jellegű  orvosi 
folyamatba  harmadik  személyek  közreműködését  is  magába  foglaló  ivarsejt-adományozás 
összetett  etikai  kérdéseket  felvető,  vitatott  kérdés  az  osztrák  társadalomban,  amelyek 
tekintetében még nincs egyetértés.
Az a tény,  hogy az osztrák jogalkotó, noha megtiltja az adományozott  hímivarsejtek vagy 
petesejt testen kívüli megtermékenyítéshez való felhasználását, de nem zárja ki hímivarsejtek 
adományozását a testen kívüli mesterséges megtermékenyítéshez azt mutatja, hogy az ügyhöz 
körültekintően közelítettek, igyekezve összeegyeztetni a társadalmi valóságot annak alapelvi 
megközelítésével. Az osztrák jog továbbá nem tiltotta, hogy a meddőség kezelése érdekében 
külföldre utazzanak, olyan országba, ahol olyan mesterséges megtermékenyítési technikákat 
használnak, amelyeket Ausztriában nem engedélyeznek. 
A Bíróság arra a következtetésre jutott, hogy Ausztria az adott időpontban nem lépte túl a 
rendelkezésére  álló  mérlegelési  jogkörét,  sem  a  mesterséges  megtermékenyítés  céljából 
történő  petesejt-adományozás,  sem  a  testen  kívüli  megtermékenyítés  céljából  történő 
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hímivarsejt-adományozás tilalma tekintetében; ezzel összhangban a kérelmezők ügyében az 
Egyezmény 8. cikkét nem sértették meg. 
Ugyanakkor,  a Bíróság rámutatott,  hogy az osztrák Alkotmánybíróság 1999-es, a kérdéses 
tilalmat fenntartó határozatában kimondta, hogy a jogi szabályozás az orvosi kutatások akkori 
állását és az akkori társadalmi egyetértést tükrözi. E kritériumok fejlődésnek lehetnek kitéve, 
amelyek a hazai  bíróság döntése szerint  a jogalkotónak a jövőben figyelembe vennie.  Az 
osztrák Kormányzat nem utalt arra, hogy a hatóságok nyomon követnék a szabályozásnak ezt 
a  vetületét.  Bár  a  kérelmezők  esetében  nem talált  jogsértést,  a  Bíróság  kiemelte,  hogy a 
mesterséges  megtermékenyítés  területén különösen dinamikus tudományos  és jogi fejlődés 
zajlik, amelyet a tagállamoknak figyelemmel kell kísérniük.

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

Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat.

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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