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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 Audiencia Provincial de Salamanca (Spanyolország) által 2012. szeptember 11-én 
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-413/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: spanyol 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló 93/13/EGK 
tanácsi  irányelv  által  a  fogyasztónak  biztosított  védelem  lehetővé  teszi-e,  hogy  az  Audiencia 
Provincial nemzeti fellebbviteli bíróságként, belső jogszabály hiányában, elbírálja az első fokon eljáró 
bíróság határozata  ellen benyújtott  fellebbezést,  amely határozat  megállapítja az  alperes  székhelye  
szerinti bíróság illetékességét egy olyan fogyasztóvédelmi egyesület által, alkalmazás megszüntetése 
iránt  indított  kereset  elbírálása  tekintetében,  amely  korlátozott  területen  fejti  ki  működését,  más 
egyesülethez nem csatlakozott és más egyesülettel szövetséget nem alkot, alacsony költségvetéssel és  
kevés taggal rendelkezik?

2. A 93/13 irányelvvel és a Bíróság által a fogyasztók érdekeinek magas szintű védelmével, valamint 
az irányelvek hatékony érvényesülésével, illetve az egyenlőség és a hatékonyság elvével kapcsolatban 
kialakított ítélkezési gyakorlattal összefüggésben úgy kell-e értelmezni a Szerződés 4., 12., 114. és 
169. cikkét, illetve az Európai Unió Alapjogi Chartájának 38. cikkét, hogy az olyan fogyasztóvédelmi 
egyesület — amely korlátozott területen fejti ki működését, más egyesülethez nem csatlakozott és más 
egyesülettel szövetséget nem alkot,  alacsony költségvetéssel és kevés taggal rendelkezik — által a  
fogyasztók és  a  felhasználók kollektív  és szétszórt  érdekei  védelmében a tisztességtelen feltételek 
alkalmazásának  megszüntetése  iránt  indított  kereset  elbírálására  az  egyesület  székhelye  szerinti 
bíróság és nem az alperes székhelye szerinti bíróság az illetékes? 

Munkaügyi ügyszak

1. A Curtea de Apel Bacău (Románia) által 2012. szeptember 21-én benyújtott előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-430/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: román 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. Ellentétesek-e az [EUMSZ] 56. cikkel (korábbi EK 49. cikk) és az 1408/71 rendelet 22. cikkével az  
olyan nemzeti jogi rendelkezések, mint az 592/2008 rendelet 40. cikke (1) bekezdésének b) pontja,  
valamint  45.  és  46.  cikke,  amelyek  értelmében  a  munkavállaló  vagy  önálló  vállalkozó,  illetve 
családtagjaik csak akkor jogosultak a külföldi orvosi ellátás igénybevétele során felmerülő költségek 
teljes összegének megtérítésére, ha erre vonatkozó előzetes engedéllyel rendelkeznek? 

2. A Közösségen belül igénybevett orvosi ellátásnak a biztosító tagállam díjszabása, a jelen esetben a  
(729/2009  rendelettel  jelenleg  már  hatályon  kívül  helyezett)  122/2007  rendelet  7a.  cikke  alapján 
kiszámított  részleges  megfizetése  nem  minősül-e  az  [EUMSZ]  56.  cikk  (korábbi  EK  49.  cikk) 
értelmében vett korlátozásnak? 

3. Az előző kérdésre adott igenlő válasz esetén, ha a lakóhely szerinti tagállam szabályozása által előírt 
kifizetések  összege  eltér  az  ellátás  helye  szerinti  tagállam  szabályozása  által  az  ellátásokra 
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vonatkozóan  előírt  összegtől,  melyik  az  a  határérték,  amelyen  belül  a  biztosított  személyek  által 
megfizetett költségeket meg kell téríteni? 

2.  A Tribunale  di  Trento  (Olaszország)  által  2012.  október 11-én benyújtott  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-458/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: olasz 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. Ellentétes-e a „vállalkozásrész átruházására” vonatkozó európai uniós szabályozással (különösen a  
2001. március 12-i 2001/23/EK tanácsi irányelv 1. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontjával a 3. 
cikkének (1) bekezdésére figyelemmel) az olyan nemzeti szabály, mint amilyen a cod. civ. (polgári 
törvénykönyv) 2112. cikkének (5) bekezdésében foglalt rendelkezés, amely az átadott munkavállalók 
egyetértésének szükségessége nélkül akkor is lehetővé teszi a kedvezményezett jogutódlását az átadó 
munkaviszonyai tekintetében, ha az átruházással érintett vállalkozásrész nem képez már az átruházást  
megelőzően  létező,  funkcionálisan  önálló  és  az  átruházás  pillanatában  az  átruházó  és  a 
kedvezményezett által ilyennek tekinthető gazdasági egységet? 

2. Ellentétes-e a „vállalkozásrész átruházására” vonatkozó európai uniós szabályozással (különösen a  
2001. március 12-i 2001/23/EK tanácsi irányelv 1. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontjával a 3. 
cikkének (1) bekezdésére figyelemmel) az olyan nemzeti szabály, mint amilyen a cod. civ. (polgári 
törvénykönyv) 2112. cikkének (5) bekezdésében foglalt rendelkezés, amely az átadott munkavállalók 
egyetértésének szükségessége nélkül akkor is lehetővé teszi a kedvezményezett jogutódlását az átadó 
munkaviszonyai tekintetében, ha az átadó vállalkozás az átruházást követően egyértelmű ellenőrzést 
gyakorol a kedvezményezett felett, amely ellenőrzés a szoros megrendelői viszonyban és a vállalkozói 
kockázatok összemosódásában nyilvánul meg? 

Polgári ügyszak

1.  Az  Oberster  Patent-  und  Markensenats  (Ausztria)  által  2012.  szeptember  6-án 
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-409/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: német 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. „[A]z áruknak, illetve szolgáltatásoknak a szokásos nevévé vált[-e]” a megjelölés a 2008/95/EK 
irányelv 12. cikke (2) bekezdésének a) pontja értelmében véve, ha 

a)  jóllehet a kereskedők tudnak arról,  hogy e tekintetben a származás megjelöléséről van szó,  ezt 
azonban rendszerint nem fedik fel a végső fogyasztók előtt, és 

b) a végső fogyasztók a védjegyet többé ezen okból (sem) a származás megjelöléseként, hanem azon 
áruk,  illetve  szolgáltatások  szokásos  neveként  észlelik,  amelyek  vonatkozásában  a  védjegyet 
lajstromozták. 

2. Már akkor is fennáll-e a 2008/95/EK irányelv 12. cikke (2) bekezdésének a) pontja értelmében vett  
„mulasztás”,  ha  a  védjegyjogosult  tétlen  marad,  noha  a  kereskedők  nem hívják  fel  az  ügyfelek 
figyelmét arra, hogy lajstromozott védjegyről van szó? 

3.  Meg  kell-e  állapítani  a  védjegyoltalom  megszűnését  azon  megjelölés  tekintetében,  amely  a 
védjegyjogosult cselekménye vagy mulasztása következtében szokásos névvé vált a végső fogyasztók, 
de nem a kereskedelem körében,  akkor,  és csak akkor,  ha a végső  fogyasztók rá vannak utalva e 
megjelölésre, mert nincsenek megfelelő alternatívák? 

4



2. A Bundesgerichtshof (Németország) által 2012. szeptember 14-én benyújtott előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-416/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: német 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés 
Felöleli-e  a  2001/29/EK  irányelv  3.  cikkének  (1)  bekezdése  értelmében  vett  „nyilvánossághoz 
közvetítés” fogalma a mű vezetékes továbbsugárzását, ha az eredeti műsor a vételi körzetben vezeték 
nélkül is fogható, a művet a jelvételre alkalmas készülékek azon birtokosainak sugározzák tovább, 
akik  kizárólag  egyénileg,  valamint  baráti,  illetve  családi  körben  veszik  az  adásokat,  és  a 
továbbsugárzást előnyszerzés céljából az eredetihez képest más műsorsugárzó végzi?

3. A Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) által 2012. szeptember 26-án benyújtott 
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-435/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: holland 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1.  Úgy  kell-e  értelmezni  a  szerzői  jogi  irányelv  —  alkalmasint  az  5.  cikk  (5)  bekezdésével 
összefüggésben értelmezett — 5. cikke (2) bekezdésének b) pontját, hogy az abban említett, szerzői 
jog  alóli  kivétel  attól  függetlenül  alkalmazandó  az  említett  cikkben  említett  követelményeknek 
megfelelő másolatokra, hogy a többszörözött mű példányai jogszerűen — vagyis a jogosultak szerzői 
jogainak megsértése nélkül — kerültek-e az érintett  természetes személy birtokába, vagy e kivétel  
csak azokra a másolatokra vonatkozik, amelyek az érintett természetes személy birtokába a szerzői jog 
megsértése nélkül került példányokról készült másolatokból származnak? 

2. a) Ha az első  kérdésre a kérdés végén szereplő választ kell adni, eredményezheti-e a szerzői jogi 
irányelv 5. cikkének (5) bekezdése szerinti háromlépcsős teszt alkalmazása az 5. cikk (2) bekezdése 
szerinti  kivétel  hatályának  kiterjesztését,  vagy  a  teszt  alkalmazása  csak  a  kivétel  hatályának 
korlátozásával járhat? 

b) Ha az első kérdésre a kérdés végén szereplő választ kell adni, ellentétes-e a szerzői jogi irányelv 5. 
cikkével vagy bármely más európai jogi rendelkezéssel az olyan nemzeti jogi rendelkezés, amelynek 
eredményeként  a  természetes  személy  által  nem  közvetlen  vagy  közvetett  kereskedelmi  célból, 
magánhasználatra készített másolatok tekintetében méltányos díjat kell fizetni függetlenül attól, hogy 
az  érintett  másolatok  készítése  megengedett-e  a  szerzői  jogi  irányelv  5.  cikkének  (2)  bekezdése 
szerint,  és  anélkül,  hogy e rendelkezés  korlátozná a jogosult  többszörözés  megtiltására  vonatkozó 
jogát és kártérítésre való jogosultságát? 

A  szerzői  jogi  irányelv  5.  cikkének  (5)  bekezdése  szerinti  háromlépcsős  tesztre  tekintettel 
jelentőséggel  bír-e  e  kérdés  megválaszolása  szempontjából,  hogy a  nem megengedett  magáncélú 
másolatok  készítésével  szembeni  fellépésre  alkalmas  műszaki  berendezések  (még)  nem  állnak 
rendelkezésre? 

3. Alkalmazandó-e a jogérvényesítési irányelv  a jelenlegihez hasonló olyan jogvitára, amelyben — 
miután valamely tagállam a szerzői jogi irányelv 5. cikke (2) bekezdésének b) pontja alapján az e 
rendelkezésben előírt  méltányos  díj  megfizetésére  kötelezte  a  művek többszörözésére  alkalmas  és 
szolgáló adathordozók gyártóit és importőreit, és meghatározta, hogy a méltányos díj az e tagállam 
által kijelölt, a méltányos díj beszedésével és szétosztásával megbízott szervezetnek fizetendő be — a 
fizetésre  kötelezett  személy  azt  kéri,  hogy  a  nemzeti  bíróság  bizonyos  vitatott,  a  méltányos  díj 
meghatározása szempontjából jelentőséggel bíró körülményekre tekintettel tegyen megállapításokat az 
említett szervezet terhére, amely ezzel szemben védekezik? 
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4. Az Oberlandesgericht München (Németország) által 2012. október 2-án benyújtott 
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-438/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: német 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. Kiterjed-e a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről 
és végrehajtásáról szóló, 2000. december 22-i 44/2001/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: 44/2001 
rendelet)  27.  cikkének  hatálya  azokra  az  esetekre  is,  amikor  az  egyik  jogvitában  mindkét  fél 
alperesként vesz részt, mivel mindkét fél ellen egy harmadik fél indított eljárást, a másik jogvitában 
pedig  a  felek  mint  felperes  és  mint  alperes  vesznek  részt?  Ilyen  esetben  „azonos  felek  között”  
folyamatban lévő egyetlen eljárásról van szó, vagy külön kell vizsgálni az első eljárásban a felperes 
által  a két  alperessel  szemben érvényesíteni kívánt igényeket  azzal  a következménnyel,  hogy nem 
indulhatunk ki „azonos felek közötti” egyetlen jogvitából?

2. A 44/2001 rendelet 27. cikke szerinti „azonos jogalapból származó” eljárásról van-e szó abban az  
esetben, ha különbözik ugyan egymástól a két eljárásban a kereseti kérelem és a kereset indokolása, de 

a) mindkét eljárás megítéléséhez ugyanazt az előzetes kérdést kell megválaszolni, vagy 

b) az egyik eljárásban másodlagos kérelem keretében olyan jogviszony megállapítását kérik, amely 
előzetes kérdésként szerepel a másik eljárásban? 

3. A 44/2001 rendelet 22. cikkének (1) bekezdése szerinti olyan eljárásról van-e szó, amelynek tárgya  
ingatlanon fennálló dologi jog abban az esetben, ha annak megállapítását kérik, hogy az alperes nem 
élt a német jog szerint egy németországi földterületen nem vitatottan fennálló dologi jogi elővásárlási 
jogával? 

4. A 44/2001 rendelet 27. cikkének (1) bekezdése szerinti döntéshozatala keretében, és ezzel még az 
elsőként  megkeresett  bíróság  joghatóságról  szóló  döntését  megelőzően  a  később  megkeresett 
bíróságnak vizsgálnia kell-e azt, hogy a 44/2001 rendelet 22. cikkének (1) bekezdése értelmében az 
elsőként megkeresett bíróság nem rendelkezik joghatósággal, mivel az elsőként megkeresett bíróság 
joghatóságának  ilyen  hiánya  a  44/2001  rendelet  35.  cikkének  (1)  bekezdése  értelmében  azt 
eredményezné, hogy nem ismerik el az elsőként megkeresett bíróság esetleges határozatát? A később 
megkeresett  bíróság tekintetében el kell-e tekinteni a 44/2001 rendelet 27. cikke (1) bekezdésének 
alkalmazásától abban az esetben, ha a később megkeresett  bíróság arra a véleményre jut,  hogy az 
elsőként megkeresett bíróság a 44/2001 rendelet 22. cikkének (1) bekezdése miatt nem rendelkezik 
joghatósággal? 

5. A 44/2001 rendelet 27. cikkének (1) bekezdése szerinti döntéshozatala keretében, és ezzel még az 
elsőként  megkeresett  bíróság  joghatóságról  szóló  döntését  megelőzően  a  később  megkeresett 
bíróságnak vizsgálnia  kell-e  az  egyik  fél  azon állítását,  hogy a  másik  fél  joggal  való  visszaélést  
követett  el  az  elsőként  megkeresett  bíróság  megkeresésével?  A  később  megkeresett  bíróság 
tekintetében el kell-e tekinteni a 44/2001 rendelet 27. cikke (1) bekezdésének alkalmazásától abban az 
esetben, ha a később megkeresett bíróság arra a véleményre jut, hogy az elsőként megkeresett bíróság 
megkeresése joggal való visszaélést valósított meg? 

6.  A 44/2001  rendelet  28.  cikke  (1)  bekezdésének  alkalmazása  feltételezi-e  azt,  hogy  a  később 
megkeresett bíróság korábban úgy határozott, hogy a konkrét esetben nem alkalmazandó a 44/2001 
rendelet 27. cikke? 

7.  A 44/2001  rendelet  28.  cikkének  (1)  bekezdésében  biztosított  mérlegelési  jogkör  alkalmazása 
keretében figyelembe lehet-e venni azt, 

a)  hogy  az  elsőként  megkeresett  bíróság  olyan  tagállamban  található,  amelyben  az  eljárások 
statisztikai  szempontból  nézve  jelentősen  hosszabb  ideig  tartanak,  mint  a  később  megkeresett 
bíróság szerinti tagállamban, 

b)  hogy  a  később  megkeresett  bíróság  megítélése  szerint  a  később  megkeresett  bíróság  szerinti 
tagállam jogát kell alkalmazni, 

c) hogy az egyik fél milyen korú, 
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d) hogy az eljárásban milyen sikerre van kilátás az elsőként megkeresett bíróság előtt? 

8. A 44/2001 rendelet 27. és 28. cikkének értelmezése és alkalmazása során az összeegyeztethetetlen,  
illetve egymásnak ellentmondó határozatok elkerülésére irányuló cél mellett figyelembe kell-e venni a 
másodrendű felperes igazságszolgáltatáshoz való jogát is?

5. A Landgericht Hamburg (Németország) által 2012. október 2-án benyújtott előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-439/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: német 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
Úgy kell-e  értelmezni  a közvetlen életbiztosítási  tevékenységekre vonatkozó törvényi,  rendeleti  és  
közigazgatási  rendelkezések  összehangolásáról,  a  szolgáltatásnyújtás  szabadságának  tényleges 
gyakorlását elősegítő rendelkezések megállapításáról, valamint a 79/267/EGK irányelv módosításáról 
szóló, 1990. november 8-i 90/619/EGK második tanácsi irányelv (második életbiztosítási irányelv) 15. 
cikke (1) bekezdésének első mondatát a közvetlen életbiztosítási tevékenységekre vonatkozó törvényi, 
rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról, valamint a 79/267/EGK és a 90/619/EGK 
irányelv  módosításáról  szóló,  1992.  november  10-i  92/96/EGK  irányelv  (harmadik  életbiztosítási 
irányelv) 31. cikkének (1) bekezdésére figyelemmel, hogy azzal ellentétes az olyan szabályozás — 
mint  amilyen  az  1994.  július  21-i  Drittes  Gesetz  zur  Durchführung  versicherungsrechtlicher 
Richtlinien des Rates der Europäischen Gemeinschaften (az Európai Közösségek Tanácsa biztosítási 
jogi irányelveinek végrehajtásáról szóló harmadik német törvény, Drittes Durchführungsgesetz/EWG 
zum VAG [a VAG-hoz kapcsolódó harmadik EGK végrehajtási törvény]) által módosított VVG 5a. §-a  
(2) bekezdésének negyedik mondata —, amely szerint a türelmi időszak legkésőbb az első biztosítási 
díj megfizetését követő egy év elteltével akkor is lejár, ha a biztosítottat nem tájékoztatták a türelmi 
időszakról? 

6. A High Court of Justice (Chancery Division) (Egyesült Királyság) által 2012. október 
3-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-443/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: angol 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. Milyen szempontok alapján lehet eldönteni, hogy „a termék hatályos alapszabadalom oltalma alatt  
áll” a 469/2009/EK rendelet 3. cikkének a) pontja esetében? 

2. Egy olyan helyzetben, amikor több termék áll hatályos alapszabadalom oltalma alatt, a rendelet, 
különösen 3. cikkének c) pontja kizárja-e azt, hogy a jogosult számára minden egyes oltalom alatt álló  
termék esetében tanúsítványt bocsássanak ki? 

7.  Az  Audiencia  Provincial  de  Salamanca  (Spanyolország)  által  2012.  október  8-án 
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-451/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: spanyol 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés 
A 93/13 irányelvvel és a Bíróság által a fogyasztók érdekeinek magas szintű védelmével, valamint az 
irányelvek hatékony érvényesülésével, illetve az egyenlőség és a hatékonyság elvével kapcsolatban 
kialakított  ítélkezési gyakorlattal összefüggésben lehetővé teszi-e a Szerződés 4.,  12.,  114. és 169. 
cikke, illetve az Európai Unió Alapjogi Chartájának 38. cikke, hogy az Audiencia Provincial nemzeti  
fellebbviteli bíróságként, belső jogszabály hiányában, elbírálja az első fokon eljáró bíróság határozata 
ellen benyújtott fellebbezést, amely határozat egy interneten keresztül megkötött szerződés kapcsán az 
alperes  feltételezett  szerződésszegéséből  eredő  követelés  teljesítése  iránti  kereset  elbírálása 
tekintetében megállapítja az alperes székhelye szerinti bíróság illetékességét? 
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8.  A  Svea  hovrätt  (Svédország)  által  2012.  október  18-án  benyújtott  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-466/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: svéd 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. Ha egy adott műre vonatkozó szerzői jog jogosultján kívül más személy olyan, a műre mutató linket 
szolgáltat  weboldalán,  amelyre  rá  lehet  kattintani,  ez  az  információs  társadalomban  a  szerzői  és 
szomszédos  jogok  egyes  vonatkozásainak  összehangolásáról  szóló,  2001.  május  22-i  2001/29/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikkének (1) bekezdése szerinti nyilvánossághoz közvetítést  
valósít-e meg? 

2. Érinti  az 1. kérdés értékelését az, ha a mű, amelyre a link mutat,  olyan, az interneten található 
weboldalon van, amelyhez bárki korlátozás nélkül hozzáférhet, vagy az, ha a hozzáférés valamilyen 
módon korlátozott? 

3.  Az 1.  kérdés értékelése során különbséget  kell  tenni  az  olyan eset  között,  amelyben a  mű, azt 
követően, hogy a felhasználó rákattintott a linkre, egy másik weboldalon jelenik meg, és azon eset  
között, amelyben a mű, azt követően, hogy a felhasználó rákattintott a linkre, oly módon jelenik meg, 
hogy azt a benyomást kelti, hogy ugyanazon a weboldalon jelenik meg? 

4. A tagállam biztosíthat szélesebb körű  védelmet a szerző kizárólagos joga számára azáltal, hogy a 
„nyilvánossághoz közvetítést” úgy határozza meg, hogy az szélesebb cselekményi kört fedjen le, mint  
amely  az  információs  társadalomban  a  szerzői  és  szomszédos  jogok  egyes  vonatkozásainak 
összehangolásáról  szóló,  2001.  május  22-i  2001/29/EK  európai  parlamenti  és  tanácsi  irányelv  3. 
cikkének (1) bekezdésében szerepel? 

9. Az Østre Landsret (Dánia) által 2012. október 16-án benyújtott előzetes döntéshozatal 
iránti kérelem (C-463/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: dán 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. Összeegyeztethető a 2001/29/EK irányelvvel az olyan tagállami jogszabály, amely díjazást biztosít a 
jogosultak számára a következő források után végzett többszörözés után: 

1.  olyan  fájlok,  amelyeknél  a  szóban  forgó  felhasználást  a  jogosultak  engedélyezték,  és  azért  a  
fogyasztó fizet (például az online boltokból származó engedélyezett tartalmak); 

2.  olyan  fájlok,  amelyeknél  a  szóban  forgó  felhasználást  a  jogosultak  engedélyezték,  és  azért  a  
fogyasztó nem fizet (például a reklámakciókkal összefüggő engedélyezett tartalmak); 

3. a felhasználó saját DVD-lejátszója, CD-lejátszója, mp3- lejátszója, számítógépe stb., amelyen nem 
alkalmaztak hatásos műszaki intézkedést; 

4.  a  felhasználó  saját  DVD-lejátszója,  CD-lejátszója,  mp3-  lejátszója,  számítógépe  stb.,  amelyen 
alkalmaztak hatásos műszaki intézkedést; 

5. harmadik személy DVD-lejátszója, CD-lejátszója, mp3- lejátszója, számítógépe stb.; 

6. az internetről vagy más forrásból jogellenesen többszörözött művek; 

7.  más  módon  jogszerűen  többszörözött  fájlok,  például  az  internetről  (jogszerű  forrásokból, 
amelyeknél nem adtak engedélyt)? 

2.  Hogyan kell  figyelembe venni  a  hatásos  műszaki  intézkedéseket  (lásd az  irányelv  6.  cikkét)  a 
jogosultak  díjazására  vonatkozó  tagállami  jogszabályokban  (lásd  az  irányelv  5.  cikke  (2) 
bekezdésének b) pontját)? 

3.  A  magáncélú  másolás  díjazásának  (lásd  az  irányelv  5.  cikke  (2)  bekezdésének  b)  pontját)  
számításánál  mi  képez  az  irányelv  (35)  preambulumbekezdésében  hivatkozottaknak  megfelelően 
„olyan helyzetek[et], amikor a jogosultat ért hátrány csak minimális lenne”, azzal az eredménnyel,  
hogy nem lenne összeegyeztethető az irányelvvel az olyan tagállami jogszabály, amely díjazást ír elő a 
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jogosultak számára az ilyen magáncélú másolás után (lásd ezzel összefüggésben a fenti  2. részben 
hivatkozott felmérést)?

4. a) Ha feltesszük, hogy a mobiltelefonokban található memóriakártyák elsődleges vagy legfontosabb 
célja nem a magáncélú másolás, összeegyeztethető  az irányelvvel az olyan tagállami jogszabály, 
amely  díjazást  ír  elő  a  jogosultak  számára  a  mobiltelefonokban  található  memóriakártyákra 
másolás után? 

b)  Ha  feltesszük,  hogy  a  mobiltelefonokban  található  memóriakártyák  egyik  elsődleges  vagy 
legfontosabb  célja  a  magáncélú  másolás,  összeegyeztethető  az  irányelvvel  az  olyan  tagállami 
jogszabály,  amely  díjazást  ír  elő  a  jogosultak  számára  a  mobiltelefonokban  található 
memóriakártyákra másolás után? 

5.  Összeegyeztethető  az  irányelv  (31)  preambulumbekezdésében  szereplő  „megfelelő  egyensúly” 
fogalmával,  és  a  „méltányos  díjazás”  (lásd  az  irányelv  5.  cikke  (2)  bekezdésének  b)  pontját) 
fogalmának  egységes  értelmezésével  –amelynek  a  „káron”  kell  alapulnia  —  az  olyan  tagállami 
jogszabály, amely alapján díjazást szednek be a memóriakártyák után, ugyanakkor nem szednek be 
díjazást az olyan belső memóriák után, mint az mp3 lejátszók vagy az iPodok, amelyeket magáncélú 
másolásra terveztek, és elsődlegesen arra is használnak? 

6. a) Az irányelv kizárja az olyan tagállami jogszabályokat, amelyek előírják a magáncélú másolás 
utáni díjazás beszedését olyan gyártótól és/vagy importőrtől, amely memóriakártyákat árusít olyan 
üzleti  vállalkozások  számára,  amelyek  a  memóriakártyákat  üzleti  és  magánfogyasztóknak  is 
értékesítik,  anélkül,  hogy  a  gyártónak  és/vagy  importőrnek  tudomása  lenne  arról,  hogy  a 
memóriakártyákat üzleti vagy magánfogyasztóknak értékesítették? 

b) A 6. a) kérdésre adandó választ befolyásolja, ha egy tagállami jogszabályban olyan rendelkezések 
vannak, amely biztosítják, hogy a gyártóknak, importőröknek és/vagy forgalmazóknak ne kelljen 
díjazást  fizetniük a  szakmai  célra  használt  memóriakártyák  után,  valamint  ha a  díjazást  mégis 
megfizették, a gyártóknak, importőröknek és/vagy forgalmazóknak visszatérítik a szakmai célokra 
használt  memóriakártyák  után  fizetett  díjazást,  továbbá,  ha  a  gyártók,  importőrök  és/vagy 
forgalmazók  díjazás  megfizetése  nélkül  értékesíthetik  a  memóriakártyákat  a  díjazási  rendszert 
működtető szervezetnél nyilvántartott más vállalkozásoknak? 

c) A 6. a) és 6. b) kérdésre adandó választ befolyásolja, 

1.  ha  egy  tagállami  jogszabályban  olyan  rendelkezések  vannak,  amelyek  biztosítják,  hogy  a 
gyártóknak,  importőröknek  és/vagy forgalmazóknak  ne  kelljen  díjazást  fizetniük  a  szakmai 
célra használt memóriakártyák után, azonban a „szakmai cél” fogalmát úgy értelmezik, hogy az 
csak a Copydan által jóváhagyott vállalkozások tekintetében biztosít levonási jogot, és díjazást 
kell  fizetni  a  Copydan  által  jóvá  nem hagyott  egyéb  üzleti  fogyasztók  által  szakmai  célra  
használt memóriakártyák után; 

2.  ha  egy  tagállami  jogszabályban  olyan  rendelkezések  vannak,  amelyek  biztosítják,  hogy  a 
gyártóknak, importőröknek és/vagy forgalmazóknak — ha a díjazást (elméletileg) ténylegesen 
megfizették — visszatérítik a szakmai célokra használt memóriakártyák után fizetett díjazást,  
azonban  a)  gyakorlatban  csak  a  memóriakártya  vásárlója  kaphatja  meg  a  díjazást  és  b)  a  
memóriakártya vásárlójának visszatérítési igényt kell benyújtania a Copydanhoz; 

3.  ha  egy  tagállami  jogszabályban  olyan  rendelkezések  vannak,  amelyek  biztosítják,  hogy  a 
gyártók,  importőrök  és/vagy  forgalmazók  díjazás  megfizetése  nélkül  értékesíthetik  a 
memóriakártyákat  a  díjazási  rendszert  működtető  szervezetnél  nyilvántartott  más 
vállalkozásoknak, azonban a) a Copydan az a szervezet, amely működteti a díjazási rendszert, 
és b) a nyilvántartásba vett vállalkozásoknak nincs tudomása arról, hogy a memóriakártyákat  
üzleti vagy magánfogyasztóknak értékesítették-e? 
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Közigazgatási ügyszak

1.  A  Raad  van  State  (Hollandia)  által  2012.  augusztus  27-én  benyújtott  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-396/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: holland 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. Miként kell értelmezni a 2009. január 19-i 74/2009/EK tanácsi rendelettel módosított, az Európai  
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, 2005. 
szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet 51. cikkének (1) bekezdésében foglalt „az előírások 
szándékos megsértése”, valamint az 1698/2005 rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok 
megállapításáról szóló, 2006. december 7-i 1975/2006/EK bizottsági rendelet 23. cikkében és a közös 
agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és 
a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról szóló, 2003. 
szeptember  29-i  1782/2003/EK  tanácsi  rendelet  által  előírt  kölcsönös  megfeleltetés,  moduláció, 
valamint  integrált  igazgatási  és  ellenőrzési  rendszer  végrehajtására  vonatkozó  részletes  szabályok 
megállapításáról  szóló,  2004.  április  21-i  796/2004/EK  bizottsági  rendelet  67.  cikkének  (1) 
bekezdésében foglalt  „szándékos  meg  nem felelés”  fogalmát;  akkor  is  fennáll-e  már  e  meg  nem 
felelés,  ha  a  közös  agrárpolitika  keretébe  tartozó  kölcsönös  megfeleltetési  kötelezettségek  jogi 
kereteire  vonatkozó  nemzeti  iránymutatások  8.  cikke  (2)  bekezdésének  c)  pontja  értelmében  vett  
hosszú távú tartós politikát sértenek meg? 

2. Ellentétes-e az uniós joggal, ha valamely tagállamban már akkor is azt feltételezik, hogy valamely 
előírást  az  említett  rendeletek  értelmében  vett  „szándékos”  módon  sértenek  meg,  ha  az  alábbi 
körülmények közül egy vagy több fennáll: 

a)  a  nem teljesített,  adott  kölcsönös  megfeleltetési  kötelezettség esetében már  eleve feltételezik  a  
szándékosságot; 

b) az adott kölcsönös megfeleltetési kötelezettség összetett; 

c) hosszú távú tartós politikáról van szó; 

d) aktív tevékenységről vagy tudatos mulasztásról van szó; 

e)  a  mezőgazdasági  termelőt  korábban  már  tájékoztatták  az  adott  kölcsönös  megfeleltetési 
kötelezettség teljesítésének hiányosságairól; 

f)  a kölcsönös megfeleltetési  kötelezettség nemteljesítésének mértékére tekintettel  szándékosságból 
kell kiindulni? 

3. Betudható-e a támogatás kedvezményezettjének a „szándékos meg nem felelés”, ha megbízásából 
harmadik személy végzi el a munkákat? 

2. A Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto (Portugália) által 2012. szeptember 8-án 
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-425/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: portugál 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
Lehet-e úgy értelmezni az 1993. június 14-i 93/38/EGK tanácsi irányelv 4. cikkének (1) bekezdését és  
ugyanezen  irányelvnek  a  1998.  február  16-i  98/4/EK  európai  parlamenti  és  tanácsi  irányelvvel  
módosított 14. cikke (1) bekezdése c) pontjának i. alpontját, valamint az említett irányelvek egyéb 
rendelkezéseit,  illetve  a  közösségi  jog  alkalmazandó  általános  elveit,  hogy azok kötelezettségeket 
állapítanak meg a közszolgáltatási koncesszió magán jogosultjai (különösen az említett 93/38/EGK 
irányelv 2. cikke (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott szervezetek) számára, annak ellenére, 
hogy az említett irányelvet a portugál állam még nem ültette át a belső  jogba, illetve hogy maga a 
portugál  állam  az  egyik  minisztériumától  származó  határozat  útján  felróhatja  e  kötelezettségek 
megszegését az említett koncesszió magán jogosultjának? 
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3. A Curtea de Apel Oradea (Románia) által 2012. szeptember 18-án benyújtott előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-424/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: román 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1.  A 2006/112/EK irányelv rendelkezései  lehetővé teszik-e olyan szankció alkalmazását,  amely az 
adóalany adólevonási jogának elvesztését jelenti abban az esetben, ha: 

i. az adóalany által az adólevonási jog gyakorlása érdekében benyújtott számlát harmadik személy az  
egyszerűsítési szabályok alkalmazásának elmulasztásával hibásan állította ki; 

ii. az adóalany megfizette a számlán feltüntetett héát? 

2. Ellentétes-e a jogbiztonság [uniós jogi] elvével a román adóhatóságok közigazgatási gyakorlata,  
amelyek: 

i. jogerős határozatukkal először elismerték a héalevonási jogot; 

ii.  ezt  követően visszavonták e határozatot,  és megállapították,  hogy az adóalany az államkincstár  
részére  köteles  megfizetni  a  késedelmi  kamatokkal  és  bírságokkal  együtt  azon  héát,  amely 
tekintetében adólevonási jogát gyakorolta? 

3. Abban az esetben, ha: 

i. az adóalany megfizette a harmadik személy által a számlán tévesen feltüntetett héát; 

ii. az adóhatóságok nem tettek semmilyen érdemi intézkedést aziránt,  hogy a harmadik személy a 
tévesen kiállított számlát helyesbítse; 

iii. jelenleg, a harmadik személy csődeljárás alá kerülését követően a számla helyesbítése lehetetlen, a 
héasemlegesség elve megengedi-e azt, hogy az adóalanyt megfosszák héalevonási jogától?

4.  A  Gerechtshof  te  ‘s-Hertogenbosch  (Hollandia)  által  2012.  szeptember  18-án 
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-426/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: holland 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. A 2003/96 irányelv 2. cikke (4) bekezdésének b) pontja szerinti kettős felhasználás valósul-e meg 
abban az esetben, amikor egy mészégetőben szenet (2701, 2702 és 2704 KN-kód alá tartozó terméket) 
használnak tüzelő-,  fűtőanyagként,  miközben az ebben a  mészégetőben a  szénből  (és  mészkőből) 
előállított széndioxidot szénsavazógáz előállításához használják fel, amelyet kizárólag a cukorrépából 
nyert nyerslé tisztításához használnak, és az ehhez nélkülözhetetlen? 

2. A 2003/96 irányelv 2. cikke (4) bekezdésének b) pontja szerinti kettős felhasználás valósul-e meg 
abban az esetben, amikor egy mészégetőben szenet (2701, 2702 és 2704 KN- kód alá tartozó terméket) 
használnak  tüzelő-,  fűtőanyagként,  miközben  a  felfűtés  során  keletkezett  és  a  szénsavazógázban 
található széndioxid  66  %–át  a  fent  említett,  ezt  követő  tisztítás  során az  a  mésziszap köti  meg, 
amelyet mésztrágyaként értékesítenek a mezőgazdaság számára? 

3. Amennyiben megvalósul a 2003/96 irányelv 2. cikke (4) bekezdésének b) pontja szerinti  kettős 
felhasználás:  az irányelv 2. cikke (4) bekezdése első  mondatának szövegére figyelemmel el kell-e 
tekinteni az irányelv alkalmazásától, és így a kötelezett (a Wbm ( 2 ) 20. cikkének e) pontja szerinti  
»kettős  felhasználás« nemzeti  jogi  fogalma  értelmezésének céljából)  nem hivatkozhat  az  irányelv 
közvetlen alkalmazhatóságára? 

4. Amennyiben megvalósul a 2003/96 irányelv 2. cikke (4) bekezdésének b) pontja szerinti  kettős 
felhasználás  és  (következésképpen)  el  kell  tekinteni  ezen  irányelv  alkalmazásától:  az  olyan  
üzemanyagadó kivetése során, mint az alapügybeli, ellentétes-e az uniós joggal a „kettős felhasználás” 
nemzeti jogi fogalmának olyan értelmezése, amely szűkebb a hivatkozott irányelvben szereplőnél? 
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5.  Az  Înalta  Curte  de  Casație  și  Justiție  (Románia)  által  2012.  szeptember  24-én 
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-431/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: román 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés 
Ellentétes-e a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi 
irányelv  183.  cikkében  foglalt  rendelkezésekkel  az  adóeljárásra  vonatkozó  törvénykönyv  124. 
cikkében foglalt  rendelkezések olyan értelmezése,  miszerint  az állam nem köteles a héabevallások 
útján  igényelt  összegek  utáni  kamat  megfizetésére  az  ezen  összegek  beszámítási  időpontja  és  a 
beszámításra  vonatkozó  aktusok  bírósági  határozattal  történő  megsemmisítési  időpontja  közötti 
időszak vonatkozásában? 

6. A Gerechtshof te 's-Hertogenbosch (Hollandia) által 2012. október 1-jén benyújtott 
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-437/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: holland 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1.  Annak az EUMSZ 110.  cikk keretében megválaszolandó kérdésnek az értékelése során, hogy a  
[szóban forgó] személygépjármű nyilvántartásba vételét 2010-ben terhelő  adó összege meghaladja-e 
(nem  haladja-e  meg)  a  belföldön  már  nyilvántartásba  vett  hasonló  jellegű  használt 
személygépjárművek értékébe  beépült  maradványadó  összegét,  e  maradványösszeg  meghatározása 
szempontjából hasonló jellegűnek tekintendő-e 

—  a  [szóban  forgó]  személygépjármű  első  használatbavételének  évében  (2006-ban)  új  járműként 
nyilvántartásba vett hasonló személygépjármű vagy 

— ezenfelül a használt járművek piacán 2010-ben rendelkezésre álló és — akárcsak a [szóban forgó] 
személygépjármű — először 2006. május 30-án használatba vett és egyébként hasonló, de 2006. 
május 30-át követően (2006. május 30-a és 2009 között) használt személygépjárműként (importált 
és) nyilvántartásba vett (többi) személygépjármű is és/vagy

—  ezenfelül  a  használt  járművek  piacán  2010-ben  rendelkezésre  álló  és  —  a  [szóban  forgó] 
személygépjárműtől eltérően — először 2006. május 30-át követően használatba vett, de egyébként 
hasonló,  és  2006.  május  30-át  követően  (2006.  május  30-a  és  2009  között)  új  vagy használt 
járműként (importált és) nyilvántartásba vett (többi) személygépjármű is? 

2.  Azon  kérdés  értékelése  körében,  hogy ellentétes-e  az  EUMSZ 110.  cikkel  a  személygépjármű 
nyilvántartásba vételét 2010- ben terhelő  BPM kivetése, amennyiben ezen adó (a BPM- törvény 9. 
cikkének (1) bekezdésében foglalt táblázatok szerint) a széndioxid-kibocsátástól függ, olyan új adónak 
tekintendő-e  az  adó  e  része,  amely  megkülönböztetendő  a  2008.  február  1-jéig  kizárólag  a 
katalógusártól függő BPM- től, és így, amennyiben az adó a széndioxid-kibocsátástól függ, irreleváns 
a 2010. január 1-je előtt nyilvántartásba vett (hasonló jellegű) használt személygépjárművekkel való 
összehasonlítás? 

3.  Ha a II.  kérdés értelmében vett  új  adóról  van szó:  az EUMSZ 110.  cikk alapján ellentétes-e a 
személygépjármű nyilvántartásba vételét 2010-ben terhelő BPM kivetésével, amennyiben ezen adó (a 
BPM-törvény 9. cikkének (1) bekezdésében foglalt táblázatok szerint) a széndioxid-kibocsátástól függ, 
az, hogy a [szóban forgó] személygépjárműhöz hasonló, először 2008. február 1-je előtt használatba 
vett,  és  2008.  február  1-je  és  2009.  december  31-e  között  használt  járműként  importált  és 
nyilvántartásba vett  személygépjárműveket  (a BPM-törvény akkoriban hatályos 9ba.  cikke szerint) 
nem terhelte a széndioxid-kibocsátástól  függő  adó,  miközben ezt  a széndioxid-kibocsátástól  függő 
adót az említett  időszakban kivetették az először 2008. február 1-jét követően használatba vett,  de 
egyébként a szóban forgó személygépjárműhöz hasonló személygépjárművek nyilvántartásba vétele 
során? 
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7. A Finanzgericht Hamburg (Németország) által 2012. október 3-án benyújtott előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-440/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: német 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1.  Úgy  kell-e  értelmezni  a  közös  hozzáadottértékadó-rendszerről  szóló,  2006.  november  28-i 
2006/112/EK tanácsi irányelv 135. cikke (1) bekezdésének i) pontjával összefüggésben értelmezett 
401.  cikkét,  hogy a hozzáadottérték- adót  (héa) és a nemzeti  különadót  a szerencsejátékokra csak 
vagylagosan, nem pedig együttesen lehet kivetni? 

2. Az 1. kérdésre adandó igenlő válasz esetén: 

Amennyiben  a  szerencsejátékok  esetében  héát  és  különadót  is  kivetnek,  ez  a  héa  beszedésének 
mellőzését vagy a különadó beszedésének mellőzését eredményezi-e, vagy annak eldöntésére, hogy a 
két adó közül melyik nem szedhető be, a nemzeti jog az irányadó? 

3. Úgy kell-e értelmezni a 2006/112 irányelv 1. cikke (2) bekezdésének első mondatát és 73. cikkét, 
hogy azokkal  ellentétes  az  olyan  nemzeti  rendelkezés  vagy gyakorlat,  amely szerint  a  pénznyerő 
játékautomaták üzemeltetése során az automata pénztárának egy bizonyos időszak eltelte után fennálló 
tartalmát („elektronikusan számolt pénztár”) veszik figyelembe adóalapként? 

4. A 3. kérdésre adandó igenlő válasz esetén: 

Hogyan kell ehelyett az adóalapot meghatározni? 

5. Úgy kell-e értelmezni a 2006/112 irányelv 1. cikke (2) bekezdésének első mondatát és 73. cikkét, 
hogy  a  héa  beszedése  azt  feltételezi,  hogy  a  vállalkozó  a  héát  átháríthatja  a  szolgáltatás  
igénybevevőjére? Adott esetben mit kell átháríthatóság alatt  érteni? Az átháríthatósághoz tartozik-e 
különösen a termék vagy a szolgáltatás megfelelően magasabb árának jogi megengedhetősége? 

6. Amennyiben az 5. kérdés esetében feltétel a magasabb ár jogi megengedhetősége: 

Úgy kell-e értelmezni a 2006/112 irányelv 1. cikke (2) bekezdésének első mondatát és 73. cikkét, hogy 
a  héaköteles  termékek  vagy szolgáltatások  ellenértékét  korlátozó  rendelkezéseket  az  uniós  joggal  
összhangban úgy kell alkalmazni, hogy a rögzített ellenérték úgy értendő, hogy az nem tartalmazza a 
héát, és azt növelni kell a héával akkor is, ha olyan, árszabályozó nemzeti rendelkezésekről van szó, 
amelyek szövegük szerint ezt kifejezetten nem írják elő?

7. Az 5. kérdésre adandó igenlő, a 6. kérdésre adandó nemleges és a 3. kérdésre adandó nemleges 
válasz esetén: 

Ebben az esetben a játékautomaták teljes bevételére nem kell-e héát kivetni, vagy csak arra a részre,  
amely tekintetében az adóáthárítás nem lehetséges, és ebben az esetben hogyan kell meghatározni ezt  
a részt? Esetleg aszerint,  hogy mely bevételeknél nem növelhető  a játékonkénti  tét,  vagy aszerint, 
hogy mely bevételeknél nem növelhető a pénztár óránkénti tartalma? 

8. Úgy kell-e értelmezni a 2006/112 1. cikkének (2) bekezdését, hogy azzal ellentétes az olyan, nem 
harmonizált  adóra  vonatkozó  nemzeti  rendelkezés,  amely  szerint  a  fizetendő  héa  összegét  teljes 
egészében beszámítják ebbe az adóba? 

9. A 8. kérdésre adandó igenlő válasz esetén: 

Az,  ha  a  héát  beszámítják  valamely  nem  harmonizált  nemzeti  adóba,  az  ezen  adóval  terhelt  
vállalkozók  esetében  azt  eredményezi-e,  hogy  a  héát  nem  lehet  beszedni  e  vállalkozók  olyan 
versenytársaitól,  akik  jóllehet  nem  ezen,  hanem  egy  másik  különadó  hatálya  alá  tartoznak,  de 
esetükben ilyen beszámítást nem írtak elő? 
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8. A Finanzgericht Düsseldorf (Németország) által 2012. október 8-án benyújtott előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-450/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: német 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. Úgy kell-e értelmezni a 2008. szeptember 19-i 1031/2008/EK bizottsági rendelettel  módosított, a 
vám-  és  a  statisztikai  nómenklatúráról,  valamint  a  Közös  Vámtarifáról  szóló,  1987.  július  23-i 
2658/87/EGK  tanácsi  rendelet  I.  mellékletében  szereplő  Kombinált  Nómenklatúra  7321 
vámtarifaszámát,  hogy az  indokolásban  részletesen  ismertetett  kályhacső-készletek  kályha,  illetve 
konyhai tűzhely részeinek tekinthetők? 

2. Az 1. kérdésre adandó nemleges válasz esetén a kályhacső- készleteket a 7307 vámtarifaszám alá 
lehet-e sorolni? 

9.  A  Bundesfinanzhof  (Németország)  által  2012.  október  10-én  benyújtott  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelmek (C-454/12. sz. és C-455/12. sz. ügy)1 
Az eljárás nyelve: német 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. Ellentétes-e a tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról szóló, 1977. 
május 17-i 77/388/EGK hatodik tanácsi irányelv H. mellékletének 5. kategóriájával összefüggésben 
értelmezett  12.  cikke  (3)  bekezdése  a)  pontjának  harmadik  albekezdésével  és  a  közös  
hozzáadottértékadó-rendszerről  szóló,  2006.  november  28-i  2006/112/EK  tanácsi  irányelv  III. 
mellékletének  5.  kategóriájával  összefüggésben  értelmezett  98.  cikkének  (1)  bekezdésével  az  
adósemlegesség  elvének  figyelembevétele  mellett  az  olyan  nemzeti  szabályozás,  amely  a  helyi 
közlekedésben a taxikkal történő személyszállításra a kedvezményes adómértéket irányozza elő, míg a 
helyi  közlekedésben a bérelhető  gépjárművekkel  végzett  személyszállításra az általános adómérték 
alkalmazandó?

2. Az első kérdés megválaszolása szempontjából jelentőséggel bír-e, hogy a nagy ügyfelekkel kötött 
különmegállapodások alapján a taxivállalkozások és a gépjárműveket bérbeadó vállalkozások közel 
azonos feltételekkel végeznek szállítást? 

10. A Tribunale di Cosenza (Olaszország) által 2012. október 19-én benyújtott előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-468/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: olasz 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés 
Ellentétes-e a 2008. február 12-i 2008/7/EK irányelv 5. cikkével az egyes gazdasági tevékenységet 
folytató jogalanyok által fizetendő éves illeték kiszámításának módjára vonatkozó olasz szabályozás, 
amely előírja, hogy az egyéni vállalkozók rögzített mértékű éves illetéket fizetnek (200 eurót, ha az 
általános jegyzékbe kerültek bejegyezésre, és 88 eurót ha a különös jegyzékben kerültek feltüntetésre); 
az egyszerű mezőgazdasági társaságok rögzített, 100 euró mértékű éves illetéket (és további 20 eurót 
valamennyi  telephely  után);  a  külföldi  székhelyű  vállalkozások  telephelyei  és/vagy  fióktelepei 
rögzített, 110 euró mértékű; a nem mezőgazdasági egyszerű társaságok rögzített, 200 euró mértékű; az 
ügyvédi  társulások  rögzített,  200  euró  mértékű  éves  illetéket  fizetnek;  míg  valamennyi  egyéb 
gazdasági  társas  jogalany  (társaság,  konzorcium,  stb.)  „az  előző  üzleti  év  forgalma  arányában 
számított illetéket”, így legfeljebb 40 000 eurót köteles fizetni, amennyiben ez a szabályozás az egyéni 
vállalkozások által  folytatott  tevékenységhez képest  jelentősen súlyosabb terhet  ró a (fent  említett 
közösségi irányelv szerinti  tág értelemben vett) tőkeegyesítő  társaságok által folytatott vállalkozási 
tevékenységre? 

1 Az első ügyben feltett első kérdés szó szerint megegyezik a második ügyben feltett kérdéssel.
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11. A Corte Suprema di Cassazione (Olaszország) által 2012. október 22-én benyújtott 
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-472/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: olasz 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1.  Elsődlegesen:  a  754/2004/EK  rendelet  hatálybalépését  megelőzően  a  8471  vagy  a  8528 
vámtarifaszám alá  kellett-e  sorolni  azt  a  106,6  cm képátlójú,  két  hangszóróval  és  távirányítóval 
rendelkező  színes  plazmaképernyőt,  amely  olyan  (elenyésző  árú,  könnyen  beszerezhető  és 
beilleszthető) videokártyák beillesztésére alkalmas, előre kialakított bemenettel rendelkezik, amelyek 
behozatalára nem a képernyővel együtt került sor, és amelyeknek a behelyezésével a képernyő  AV 
összetételű  videojelek  vételére  alkalmas,  valamint  az  automatikus  adatfeldolgozó  gépen  kívül 
csatlakoztatható  hozzá  videofelvevő  vagy  -lejátszó  készülék,  DVD  lejátszó,  videokamera  és 
műholdvevő is? 

2.  Az  1)  kérdésre  adott  nemleges  válasz  esetén:  ezzel  szemben  a  fent  leírt  képernyőnek  a  8528 
vámtarifaszám alá történő besorolását a 754/2004 rendelet szabályozza-e? 

3. A 2) kérdésre adott igenlő válasz esetén: a hivatkozott rendeletben foglalt vonatkozó rendelkezések 
értelmezőnek, és így visszaható hatályúnak minősülnek-e az ellentétes értelmű korábbi rendelkezések 
alkalmazásának sérelme nélkül? 

Előzetes döntéshozatal tárgyában közzétett határozatok

Büntető ügyszak

Az adott időszakban nem tettek közzé ilyen tárgyú határozatot.

Gazdasági ügyszak

1.  A  Bíróság  elnökének  2012.  szeptember  14-i  végzése  (a  Judecătoria  Timișoara 
(Románia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-47/11. sz. ügy)2

A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését. 

2.  A  Bíróság  (nagytanács)  2012.  október  23-i  ítélete  (az  Amtsgericht  Köln 
(Németország),  a High Court of Justice (England & Wales),  Queen’s Bench Division 
(Administrative Court) (Egyesült Királyság) előzetes döntéshozatal iránti kérelmei) — 
Emeka Nelson, Bill Chinazo Nelson, Brian Cheimezie Nelson kontra Deutsche Lufthansa 
AG (C-581/10),  TUI Travel  plc,  British  Airways plc,  easyJet  Airline  Company Ltd., 
International Air Transport Association kontra Civil Aviation Authority (C-629/10)3 

1. A visszautasított beszállás és légi járatok törlése vagy hosszú késése esetén az utasoknak nyújtandó  
kártalanítás  és  segítség közös szabályainak megállapításáról,  és  a  295/91/EGK rendelet  hatályon  
kívül helyezéséről szóló, 2004. február 11-i 261/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 5–7.  
cikkét  úgy  kell  értelmezni,  hogy  a  késedelemmel  érintett  légi  járatok  utasait  e  rendelet  alapján  
megilleti  a  kártalanításhoz  való  jog,  amennyiben  ezen  légi  járatok  miatt  legalább  háromórás  
időveszteség éri őket, azaz amennyiben a végső célállomásukat az eredeti, a légi fuvarozó menetrendje  
szerinti  érkezési  időponthoz  képest  három-  vagy  annál  több  órás  késéssel  érik  el.  Ez  a  késés  
mindazonáltal nem alapozza meg az utasok kártalanításhoz való jogát abban az esetben, ha a légi  
fuvarozó bizonyítani  tudja,  hogy a járat  törlését  olyan rendkívüli  körülmények okozták,  amelyeket  
minden ésszerű  intézkedés ellenére sem lehetett  volna elkerülni,  tehát olyan körülmények, amelyek  
kívül esnek a légi fuvarozó tényleges befolyásán. 

2 A kérdés: Hírlevél II. évfolyam 5. szám, Gazdasági ügyszak, 3. szám alatt.
3 A kérdés: Hírlevél II. évfolyam 4. szám, Polgári ügyszak, 4. szám alatt. 
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2.  Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések vizsgálata semmilyen olyan tényt nem tárt fel,  
amely érintené a 261/2004 rendelet 5–7. cikkének érvényességét. 

Munkaügyi ügyszak

1. A Bíróság (harmadik tanács) 2012. október 18-i ítélete (Court of Appeal (England & 
Wales) (Civil  Division) (Egyesült Királyság) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — 
United States of America kontra Christine Nolan (C-583/10. sz. ügy)4 

Az Európai Unió Bírósága nem rendelkezik hatáskörrel a Court of Appeal (England & Wales) (Civil  
Division)  (Egyesült  Királyság)  2010.  december  6-i  határozatában  előterjesztett  kérdés  
megválaszolására.

2.  A  Bíróság  (hatodik  tanács)  2012.  október  18-i  ítélete  (a  Consiglio  di  Stato 
(Olaszország) előzetes döntéshozatal iránti kérelmei) — Rosanna Valenza (C-302/11 és 
C-304/11),  Maria  Laura  Altavista  (C-303/11),  Laura  Marsella,  Simonetta  Schettini, 
Sabrina  Tomassini  (C-305/11)  kontra  Autoritá  Garante  della  Concorrenza  e  del 
Mercato5

Az  ESZSZ,  az  UNICE  és  a  CEEP  által  a  határozott  ideig  tartó  munkaviszonyról  kötött  
keretmegállapodásról szóló, 1999. június 28-i 1999/70/EK tanácsi irányelv mellékletében szereplő, a  
határozott  ideig  tartó  munkaviszonyról  szóló,  1999.  március  18-án  kötött  keretmegállapodás  4.  
szakaszát úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az alapeljárásban szereplőhöz hasonló nemzeti  
szabályozás,  amely  teljes  mértékben  kizárja  azt,  hogy  a  valamely  hatóság  által  határozott  időre  
alkalmazott  munkavállaló  által  megszerzett  szolgálati  időt  e  munkavállaló  —  munkaviszonya  
állandósítására irányuló különös eljárás keretében — kinevezett köztisztviselőként ugyanezen hatóság  
általi,  határozatlan  időre  történő  felvétele  során  a  szolgálati  ideje  meghatározásának  céljából  
figyelembe lehessen venni, kivéve ha ezt a kizárást e szakasz 1. és/vagy 4. pontja szerinti „objektív  
okok” igazolják. Az a tény, hogy a határozott időre alkalmazott munkavállaló az említett szolgálati  
időt határozott  ideig tartó munkaszerződés vagy munkaviszony alapján szerezte meg, nem minősül  
ilyen objektív oknak.

Polgári ügyszak

1. A Bíróság (harmadik tanács) 2012 október 18-i ítélete (Court of Appeal (England & 
Wales) (Civil  Division) (Egyesült Királyság) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — 
Football Dataco Ltd, Scottish Premier League Ltd, Scottish Football League, PA Sport 
UK Ltd kontra Sportradar GmbH, Sportradar AG (C-173/11. sz. ügy)6

Az adatbázisok jogi  védelméről  szóló,  1996.  március  11-i  96/9/EK európai  parlamenti  és  tanácsi  
irányelv  7.  cikkét  úgy  kell  értelmezni,  hogy  ha  valamely  személy  az  A  tagállamban  található  
webszerver  segítségével  —  az  ugyanezen  irányelv  szerinti  sui  generis  jog  oltalma  alatt  álló  
adatbázisból — az e személy által előzetesen feltöltött adatokat valamely B tagállamban letelepedett  
személy kérésére elküldi az utóbbi számítógépére az e számítógép memóriájában való tárolás és az  
annak képernyőjén való megjelenítés céljából,  ez az adatküldő személy részéről az említett adatok  
„újrahasznosításnak”  minősül.  Meg  kell  állapítani,  hogy  ez  az  újrahasznosítás  a  B  tagállamban  
valósul  meg,  amennyiben  vannak  olyan  jelek,  amelyekből  arra  lehet  következtetni,  hogy  ezzel  a  
cselekménnyel az újrahasznosítónak az volt a szándéka, hogy az utóbbi tagállam területén található  
személyeket célozza meg, aminek mérlegelése a nemzeti bíróság feladata.

4 A kérdés: Hírlevél II. évfolyam 4. szám, Munkaügyi ügyszak, 2. szám alatt.
5 A kérdés: Hírlevél II. évfolyam 9. szám, Munkaügyi ügyszak, 2. szám alatt.
6 A kérdés: Hírlevél II. évfolyam 8. szám, Polgári ügyszak, 3. szám alatt.
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2.  A  Bíróság  (nagytanács)  2012.  október  23-i  ítélete  (a  Tribunal  da  Relação  de 
Guimarães (Portugália) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Vítor Hugo Marques 
Almeida  kontra  Companhia  de  Seguros  Fidelidade-  Mundial  SA,  Jorge  Manuel  da 
Cunha  Carvalheira,  Paulo  Manuel  Carvalheira,  Fundo  de  Garantia  Automóvel  (C-
300/10. sz. ügy)7

Olyan  körülmények  között,  mint  amelyekről  az  alapügyben  szó  van,  a  tagállamok  gépjármű-
felelősségbiztosításra  és  a  biztosítási  kötelezettség  ellenőrzésére  vonatkozó  jogszabályainak  
közelítéséről  szóló,  1972.  április  24-i  72/166/EGK tanácsi  irányelv  3.  cikkének  (1)  bekezdését,  a  
tagállamok  gépjármű-felelősségbiztosításra  vonatkozó  jogszabályainak  közelítéséről  szóló,  1983.  
december  30-i  84/5/EGK  második  tanácsi  irányelv  2.  cikkének  (1)  bekezdését,  valamint  a  
gépjárműhasználattal  kapcsolatos  polgári  jogi  felelősség  biztosítására  vonatkozó  tagállami  
jogszabályok közelítéséről szóló, 1990. május 14-i 90/232/EGK harmadik tanácsi irányelv 1. cikkét  
úgy  kell  értelmezni,  hogy  azokkal  nem ellentétesek  az  olyan  nemzeti  rendelkezések,  amelyek  két  
gépjármű ütközése esetén — amely az egyik gépjármű utasának testi sérüléseket okozott, de az említett  
gépjárművek  vezetői  nem  minősíthetők  vétkesnek  —  lehetővé  teszik  a  biztosítottak  polgári  jogi  
felelősségének korlátozását vagy kizárását.

3. A Bíróság (első tanács) 2012. október 25-i ítélete (a Bundesgerichtshof (Németország) 
előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme)  —  Folien  Fischer  AG,  Fofitec  AG  kontra 
RITRAMA SpA (C-133/11. sz. ügy)8 

A  polgári  és  kereskedelmi  ügyekben  a  joghatóságról,  valamint  a  határozatok  elismeréséről  és  
végrehajtásáról szóló, 2000. december 22-i 44/2001/EK tanácsi rendelet 5. cikkének 3. pontját úgy  
kell értelmezni, hogy e rendelkezés hatálya alá tartozik a jogellenes károkozásért, illetve a jogellenes  
károkozással egy tekintet alá eső  cselekményért való felelősség hiányának megállapítására irányuló  
nemleges megállapítási kereset. 

4.  A  Bíróság  (harmadik  tanács)  2012.  október  25-i  ítélete  (a  Bundesgerichtshof 
(Németország)  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme)  —  Bernhard  Rintisch  kontra 
Klaus Eder (C-553/11. sz. ügy)9

1.  A  védjegyekre  vonatkozó  tagállami  jogszabályok  közelítéséről  szóló,  1988.  december  21-i  
89/104/EGK tanácsi irányelv 10. cikke (2) bekezdésének a) pontját akként kell értelmezni, hogy azzal  
nem ellentétes, hogy valamely lajstromozott védjegy jogosultja e védjegy e rendelkezés értelmében vett  
használatának megállapítása céljából hivatkozhasson a védjegy olyan alakban történő használatára,  
amely anélkül tér el a lajstromozott alaktól, hogy az e két alak közötti eltérések érintenék e védjegy  
megkülönböztető  képességét,  és  tegye  ezt  annak  ellenére,  hogy  ezen  eltérő  alakot  magát  szintén 
védjegyként lajstromozták. 

2. A 89/104 irányelv 10. cikke (2) bekezdésének a) pontját akként kell értelmezni, hogy azzal ellentétes  
az  említett  10.  cikk  (2)  bekezdésének a) pontját  a  belső  jogba átültető  nemzeti  rendelkezés  olyan 
értelmezése,  miszerint  ezen  utóbbi  rendelkezés  nem alkalmazható  az  olyan  „defenzív”  védjegyre,  
amelyet csak abból a célból lajstromoztak, hogy valamely másik olyan lajstromozott védjegy oltalmát  
biztosítsák vagy kiterjesszék, amelyet a használt alakban lajstromoztak. 

7 A kérdés: Hírlevél I. évfolyam 4. szám, Polgári ügyszak, 6. szám alatt.
8 A kérdés: Hírlevél II. évfolyam 8. szám, Polgári ügyszak, 2. szám alatt.
9 A kérdés: Hírlevél III. évfolyam 4. szám, Polgári ügyszak, 1. szám alatt.

17



Közigazgatási ügyszak

1.  A  Bíróság  elnökének  2012.  június  28-i  végzése  —  (az  Amtsgericht  Münster 
(Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-408/11. sz. ügy)10

A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését. 

2.  A  Bíróság  elnökének  2012.  szeptember  14-i  végzése  (a  Rechtbank  Roermond 
(Hollandia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-88/12. sz. ügy)11

A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését. 

3. A Bíróság (ötödik tanács) 2012. október 18-i ítélete (a Consiglio di Stato (Olaszország) 
előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Elenca Srl kontra Ministero dell'Interno (C-
385/10. sz. ügy)12

1. A 2003. szeptember 29-i 1882/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel módosított, az  
építési  termékekre  vonatkozó  tagállami  törvényi,  rendeleti  és  közigazgatási  rendelkezések  
közelítéséről  szóló,  1988.  december 21-i  89/106/EGK tanácsi  irányelvet  úgy kell  értelmezni,  hogy  
azzal ellentétesek az olyan nemzeti rendelkezések, amelyek az alapügy tárgyát képezőkhöz hasonló,  
valamely  más  tagállamból  származó  építési  termékek  forgalomba  hozatalát  a  CE-jelölés  
elhelyezésétől teszik függővé.

2. Az EUMSZ 34–EUMSZ 37. cikket úgy kell értelmezni, hogy azokkal ellentétesek az olyan nemzeti  
rendelkezések, amelyek az alapügy tárgyát képezőkhöz hasonló, valamely más tagállamból származó  
építési termékek forgalomba hozatalát a CE-jelölés elhelyezésétől teszik függővé.

4.  A  Bíróság  (első  tanács)  2012.  október  18-i  ítélete  (Hoge  Raad  der  Nederlanden 
(Hollandia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — X NV kontra Staatssecretaris van 
Financiën (C-498/10. sz. ügy)13 

1. Az EUMSZ 56. cikket úgy kell értelmezni, hogy a szolgáltatás igénybevevőjével szemben valamely  
tagállam szabályozása által előírt azon kötelezettség, hogy forrásadót vonjon le a külföldi illetőséggel  
rendelkező  szolgáltatók  díjazásából,  miközben  e  kötelezettség  nem  áll  fenn  a  belföldi  illetőségű  
szolgáltatók díjazása tekintetében, a szolgáltatásnyújtás szabadsága korlátozásának minősül,  mivel  
további adminisztratív terheket és ehhez kapcsolódó felelősségi kockázatokat von maga után.

2.  Amennyiben  a  szolgáltatásnyújtás  szabadságának  az  alapügyben  szereplőhöz  hasonló  nemzeti  
szabályozásból  eredő korlátozása  kizárólag a forrásadó levonásának kötelezettségéből  következik,  
amennyiben ez további adminisztratív terhet és kapcsolódó felelősségi kockázatokat von maga után, e  
korlátozást igazolhatja az adók hatékony beszedése biztosításának szükségessége, és az nem lép túl az  
e célkitűzés eléréséhez szükséges mértéken,  figyelemmel  az adók behajtására vonatkozó kölcsönös  
jogsegélyre a 2001. június 15-i 2001/44/EK tanácsi irányelvvel módosított, az egyes lefölözésekből,  
vámokból,  adókból  és  egyéb  intézkedésekből  eredő  követelések  behajtására  irányuló  kölcsönös  
segítségnyújtásról szóló, 1976. március 15-i 76/308/EGK tanácsi irányelv által kínált lehetőségekre  
is. A valamely intézkedés alkalmazásáról való utólagos lemondás nem érintheti sem ezen intézkedés  
alkalmasságát a kitűzött cél elérésére, sem pedig annak arányosságát, amelyeket kizárólag a követett  
célok tekintetében kell értékelni.

10 A kérdés: Hírlevél II. évfolyam 11. szám, Közigazgatási ügyszak, 8. szám alatt.
11 A kérdés: Hírlevél I. évfolyam 5. szám, Közigazgatási ügyszak, 9. szám alatt.
12 A kérdés: Hírlevél I. évfolyam 6. szám, Közigazgatási ügyszak, 12. szám alatt.
13 A kérdés: Hírlevél II. évfolyam 2. szám, Közigazgatási ügyszak, 4. szám alatt.
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3. Annak értékelése céljából, hogy a szolgáltatás igénybevevőjének a forrásadó levonására vonatkozó  
kötelezettsége — amennyiben az további közigazgatási terhet és kapcsolódó felelősségi kockázatokat  
von  maga  után  — a  szolgáltatásnyújtás  szabadsága EUMSZ 56.  cikk  által  tiltott  korlátozásának  
minősül-e, nem releváns az a kérdés, hogy a külföldi illetőségű szolgáltató levonhatja a Hollandiában  
fizetett adót a letelepedése szerinti tagállamban általa fizetendő adóból.

5. A Bíróság (harmadik tanács) 2012. október 18-i ítélete (a Raad van State (Hollandia) 
előzetes döntéshozatal  iránti kérelme) — Staatssecretaris  van Justitie  kontra Mangat 
Singh (C-502/10. sz. ügy)14 

A harmadik  országok huzamos  tartózkodási  engedéllyel  rendelkező állampolgárainak jogállásáról  
szóló, 2003. november 25-i 2003/109/EK tanácsi irányelv 3. cikke (2) bekezdésének e) pontját akként  
kell értelmezni, hogy a „formálisan korlátozott tartózkodási engedély” fogalma nem foglalja magában  
az  olyan,  határozott  időre  szóló  tartózkodási  engedélyt,  amelyet  személyek  egy  meghatározott  
csoportja  javára  állítanak  ki,  és  amely  érvényessége  korlátlan  gyakorisággal  meghosszabbítható,  
anélkül hogy lehetőséget nyújtana a határozatlan időre szóló tartózkodási engedély megszerzésére,  
amennyiben  ezen  formális  korlátozás  nem  akadályozza  harmadik  országok  állampolgárainak  az  
érintett  tagállamban való huzamos tartózkodását,  aminek vizsgálata a kérdést előterjesztő bíróság  
feladata.

6. A Bíróság (ötödik tanács) 2012. október 18-i ítélete (az Upravno sodišče Republike 
Slovenije  (Szlovénia)  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme)  —  Pelati  d.o.o.  kontra 
Szlovén Köztársaság (C-603/10. sz. ügy)15 

A  különböző  tagállamok  társaságainak  egyesülésére,  szétválására,  eszközátruházására  és  
részesedéscseréjére alkalmazandó adóztatás közös rendszeréről szóló, 1990. július 23-i 90/434/EGK  
tanácsi irányelv 11. cikke (1) bekezdésének a) pontját úgy kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes az  
olyan nemzeti szabályozás, mint az alapügybeli, amely az említett irányelv alapján valamely szétválási  
műveletre  alkalmazott  adóelőnyök megadását  attól  a  feltételtől  teszi  függővé,  hogy meghatározott  
határidőben nyújtják-e be az e műveletre vonatkozó kérelmet. A kérdést előterjesztő bíróság feladata  
azonban  megvizsgálni,  hogy  e  határidő  alkalmazásának  feltételei  és  különösen  e  határidő  kezdő  
időpontjának meghatározása kielégítően pontos, világos és előre látható-e ahhoz, hogy lehetővé tegye  
az adóalanyok számára, hogy jogaikat megismerhessék, valamint megbizonyosodni arról, hogy ezen  
adóalanyok részesülhetnek-e az említett irányelv rendelkezéseiben meghatározott adóelőnyökben.

7.  A Bíróság (hetedik  tanács)  2012.  október  18-i  ítélete  (a  Fővárosi  Ítélőtábla 
(Magyarország)  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme)  —  Észak-dunántúli 
Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (Édukövízig), a Hochtief Solutions AG 
Magyarországi  Fióktelepe,  korábban:  a  Hochtief  Construction  AG 
Magyarországi  Fióktelepe  kontra  Közbeszerzések  Tanácsa  Közbeszerzési 
Döntőbizottság (C-218/11. sz. ügy)16 
1. Az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési  
szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. március 31-i 2004/18/EK  
európai  parlamenti  és  tanácsi  irányelv  44.  cikkének  (2)  bekezdését  és  47.  cikke  (1)  
bekezdésének b) pontját  úgy kell  értelmezni,  hogy az ajánlatkérő  jogosult  a gazdasági  és  
pénzügyi alkalmasság minimális teljesítményszintjét a mérleg egy vagy több mutatószámára  
való utalással meghatározni, feltéve, hogy azok objektíve megfelelnek arra, hogy információt  

14 A kérdés: Hírlevél II. évfolyam 1. szám, Közigazgatási ügyszak, 17. szám alatt.
15 A kérdés: Hírlevél II. évfolyam 4. szám, Közigazgatási ügyszak, 8. szám alatt.
16 A kérdés: Hírlevél II. évfolyam 9. szám, Közigazgatási ügyszak, 3. szám alatt.
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nyújtsanak a gazdasági szereplő ezen alkalmasságáról, és hogy e szint az érintett szerződés  
jelentőségéhez igazodik abban az értelemben, hogy objektív mutatója annak, hogy az adott  
gazdasági  szereplő  megfelelő  gazdasági  és  pénzügyi  helyzetben  van  a  szerződés  
teljesítéséhez, anélkül azonban, hogy túlmenne az e célból ésszerűen szükséges mértéken. A  
gazdasági  és  pénzügyi  alkalmasság  minimális  szintjének  előírása  nem minősül  főszabály  
szerint jogellenesnek pusztán azért,  mert e szint elérését a mérleg egy olyan elemére való  
utalással kell igazolni, amely vonatkozásában a tagállamok jogszabályai eltérőek lehetnek.
2. A 2004/18 irányelv 47. cikkét úgy kell értelmezni, hogy amennyiben valamely gazdasági  
szereplő nem képes megfelelni a gazdasági és pénzügyi alkalmasság minimális  szintjének,  
amely  abból  áll,  hogy  a  részvételre  jelentkezők,  illetve  az  ajánlattevők  mérleg  szerinti  
eredménye  az  utolsó  három  lezárt  üzleti  évre  vonatkozóan  nem  lehet  több  mint  egy  
alkalommal negatív, egy olyan megállapodás miatt, amely értelmében e gazdasági szereplő a  
nyereségét szisztematikusan átadja az anyavállalatának, e gazdasági szereplőnek a minimális  
alkalmassági szintnek való megfelelés érdekében nincs más lehetősége, mint hogy egy másik  
szervezet kapacitásaira hivatkozzon e cikk (2) bekezdésének megfelelően. E tekintetben nincs  
jelentősége annak, hogy az említett gazdasági szereplő letelepedési helye szerinti tagállam,  
illetve az ajánlatkérő letelepedési helye szerinti tagállam jogszabályai eltérőek a tekintetben,  
hogy  az  ilyen  megállapodás  az  előbbi  tagállam  jogszabályai  alapján  korlátozás  nélkül  
köthető,  míg  az  utóbbi  tagállam jogszabályai  szerint  csak  akkor  kerülhet  sor  a  nyereség  
átadására, ha azáltal a leányvállalat mérleg szerinti eredménye nem lesz negatív.

8. A Bíróság (harmadik tanács) 2012. október 18-i ítélete (Administrativen sad — Varna 
(Bulgária) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — TETS Haskovo AD kontra Direktor 
na  Direktsia  „Obzhalvane  I  upravlenie  na  izpalnenieto”  —  Varna  pri  Tsentralno 
upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (C-234/11. sz. ügy)17

Az  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelem  a  közös  hozzáadottértékadó-  rendszerről  szóló,  2006.  
november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv 185. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy  
több, energiatermelésre szolgáló épület olyan megsemmisülése, mint amely az alapeljárás tárgya, és  
azok ugyanilyen célú modernebb épületekkel való helyettesítése nem minősül az előzetesen felszámított  
adóra vonatkozó hozzáadottértékadó-levonás összegének meghatározásakor figyelembe vett tényezők  
hozzáadottértékadó-bevallást követő módosulásának, és ezért az nem keletkeztet az említett levonás  
korrekciójára vonatkozó kötelezettséget.

9.  A Bíróság  (hetedik  tanács)  2012.  október  18-i  ítélete  (a  Hof  van  Beroep  te  Gent 
(Belgium) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Punch Graphix Prepress Belgium 
NV kontra Belgische Staat (C-371/11. sz. ügy)18

A „felszámolásnak” a 2006. november 20-i 2006/98/EK tanácsi irányelvvel módosított, a különböző  
tagállamok anya- és leányvállalatai esetében alkalmazandó adóztatás közös rendszeréről szóló, 1990.  
július 23-i 90/435/EGK tanácsi  irányelv 4.  cikkének (1)  bekezdésében található fogalmát úgy kell  
értelmezni,  hogy  valamely  társaságnak  a  beolvadással  végbemenő  egyesülés  keretében  történő  
megszűnését nem lehet ilyen felszámolásnak tekinteni.

17 A kérdés: Hírlevél II. évfolyam 9. szám, Közigazgatási ügyszak, 6. szám alatt.
18 A kérdés: Hírlevél II. évfolyam 10. szám, Közigazgatási ügyszak, 26. szám alatt.
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10. A Bíróság (hatodik tanács) 2012. október 18-i ítélete (a Court of Appeal (England & 
Wales) (Civil  Division) (Egyesült Királyság) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — 
Purely Creative Ltd, Strike Lucky Games Ltd, Winners Club Ltd, McIntyre & Dodd 
Marketing  Ltd,  Dodd  Marketing  Ltd,  Adrian  Williams,  Wendy  Ruck,  Catherine 
Cummings, Peter Henry kontra Office of Fair Trading (C-428/11. sz. ügy)19 

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  
(„a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló irányelv”) I. melléklete 31. pontjának második  
francia  bekezdését  úgy  kell  értelmezni,  hogy  az  tiltja  azon agresszív  gyakorlatokat,  amelyekkel  a  
kereskedők — amint az alapügyben szóban forgó kereskedők — azt a hamis benyomást keltik, hogy a  
fogyasztó  már  megnyert  egy  nyereményt,  miközben  az  e  nyeremény  érvényesítésével  kapcsolatos  
cselekmény  megtétele  —  legyen  szó  akár  az  említett  nyeremény  jellegére  vonatkozó  
tájékoztatáskérésről vagy a nyeremény átvételéről — ahhoz a feltételhez van kötve, hogy a fogyasztó  
pénzt fizessen, vagy valamilyen költséget viseljen. 

Nincs jelentősége annak, hogy a fogyasztó által viselendő  költség — mint például a postai bélyeg  
költsége — a nyeremény értékéhez képest elhanyagolható, vagy hogy a kereskedő részére semmilyen 
előnnyel nem jár. 

Nincs jelentősége annak sem, hogy a nyeremény érvényesítésével kapcsolatos cselekmények több, a  
kereskedő által a fogyasztónak ajánlott módon is megtehetők, amelyek közül legalább egy ingyenes,  
mivel az ajánlott módok közül egy vagy több feltételezi, hogy a fogyasztó a nyeremény tárgyáról vagy  
a nyeremény megszerzésének feltételeiről való tájékozódással összefüggésben költséget visel. 

A nemzeti bíróságok feladata, hogy a fogyasztónak adott információkat a 2005/29 irányelv (18) és  
(19) preambulumbekezdésének, valamint 5. cikke (2) bekezdése b) pontjának fényében — azaz ezen  
információknak az alkalmazott  gyakorlat  által  célzott  közönség számára való egyértelműségére és  
érthetőségére figyelemmel — értékeljék. 

11. A Bíróság (harmadik tanács) 2012. október 18-i ítélete (az Augstākās tiesas Senāts 
(Lettország)  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme)  —  Mednis  SIA  kontra  Valsts 
ieņēmumu dienests (C-525/11. sz. ügy)20 
A közös hozzáadottértékadó-rendszerről  szóló,  2006.  november 28-i  2006/112/EK tanácsi  irányelv  
183. cikkét úgy kell értelmezni, hogy nem teszi lehetővé a tagállam adóhatósága számára, hogy egyedi  
értékelés nélkül és kizárólag matematikai számításokra alapozva az adóalany éves adóbevallásának  
az  e  hatóság  általi  vizsgálatáig  elhalassza  a  havi  adómegállapítási  időszakban  keletkezett  
héakülönbözet egy részének visszatérítését. 

12. A Bíróság (nyolcadik tanács) 2012. október 25-i ítélete (Förvaltningstätten i Falun 
(Svédország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Daimler AG (C-318/11), Widex 
A/S (C-319/11) kontra Skatteverket21 

1. A valamely tagállamban honos hozzáadottértékadó-alany, aki adóköteles tevékenységek kivételével  
csak műszaki teszteléseket vagy kutatótevékenységet végez másik tagállamban, nem tekinthető  úgy,  
mint  aki  e másik tagállamban rendelkezik a 2006.  november 20-i  2006/98/EK tanácsi  irányelvvel  
módosított,  a  tagállamok  forgalmi  adóra  vonatkozó  jogszabályainak  összehangolásáról  —  a  
hozzáadottérték-adónak az ország területén nem honos adóalanyok részére történő visszatérítésének  
szabályairól szóló, 1979. december 6-i 79/1072/EGK nyolcadik tanácsi irányelv 1. cikke és a nem a  

19 A kérdés: Hírlevél II. évfolyam 11. szám, Gazdasági ügyszak, 6. szám alatt.
20 A kérdés: Hírlevél III. évfolyam 2. szám, Közigazgatási ügyszak, 6. szám alatt.
21 A kérdés: Hírlevél II. évfolyam 10. szám, Közigazgatási ügyszak, 9. és 10. szám alatt.
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visszatérítés  helye  szerinti  tagállamban,  hanem  egy  másik  tagállamban  letelepedett  adóalanyok  
részére  a  2006/112/EK  irányelvben  előírt  hozzáadottértékadó-visszatérítés  részletes  szabályainak  
megállapításáról  szóló,  2008.  február  12-i  2008/9/EK  tanácsi  irányelv  3.  cikkének  a)  pontja  
értelmében vett „állandó telephellyel, ahonnan üzleti tevékenységet végez”.

2.  Ezen értelmezést — olyan helyzetben, mint amilyen a C-318/11. sz. alapügyben szerepel — nem  
kérdőjelezi meg az a körülmény,  hogy az adóalany a visszatérítés iránti  kérelmének helye szerinti  
tagállamban  a  kizárólagos  tulajdonában  lévő  olyan  leányvállalattal  rendelkezik,  amely  szinte  
kizárólag számára nyújt különböző, a műszaki teszteléssel összefüggő szolgáltatásokat. 

13. A Bíróság (negyedik tanács) 2012. október 25-i ítélete (a Cour de cassation (Belgium) 
előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme)  —  Déborah  Prete  kontra  Office  national  de 
l'emploi (C-367/11. sz. ügy)22  
Az EK 39. cikkel ellentétes az olyan nemzeti rendelkezés, mint amely az alapeljárásban szerepel, és  
amely  az  első  állásukat  kereső  fiatalok  áthidaló  járadékra  való  jogosultságát  a  fogadó tagállam  
valamely oktatási intézményében legalább hat éven keresztül folytatott tanulmányoktól teszi függővé,  
amennyiben  e  feltétel  megakadályozza  a  járadék  kérelmezője  és  a  szóban  forgó,  földrajzi  
munkaerőpiac közötti valós kapcsolat fennállását bizonyító egyéb jellemző tényezők figyelembevételét,  
és  ezáltal  meghaladja  a hivatkozott  rendelkezés  által  kitűzött  és  az  ilyen kapcsolat  fennállásának  
biztosítására irányuló cél eléréséhez szükséges mértéket. 

14. A Bíróság (hatodik tanács) 2012. október 25-i ítélete (Naczelny Sąd Administracyjny 
(Lengyelország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Maria Kozak kontra Dyrektor 
Izby Skarbowej w Lublinie (C-557/11. sz. ügy)23 
A közös hozzáadottértékadó-rendszerről  szóló,  2006.  november 28-i  2006/112/EK tanácsi  irányelv  
306–310.  cikkét akként kell  értelmezni,  hogy amennyiben az e rendelkezések szerint adóztatott,  az  
utasnak átalánydíj ellenében nyújtott turisztikai szolgáltatás keretében valamely utazási iroda ezen  
utasnak önerőből olyan szállítási szolgáltatást nyújt, amely e turisztikai szolgáltatás részét képezi, e  
szolgáltatás  —  különösen  az  adómérték  tekintetében  —  nem  az  utazási  irodák  tevékenységére  
vonatkozó  különös  hozzáadottértékadó-szabályozás,  hanem  az  általános  hozzáadottértékadó-
szabályozás  hatálya  alá  tartozik.  Ha  a  tagállamok  az  ezen  irányelv  98.  cikkének  megfelelően 
kedvezményes  hozzáadottértékadó-mértéket  állapítottak  meg  a  szállítási  szolgáltatások  
vonatkozásában, e kedvezményes adómérték alkalmazandó az említett szolgáltatásra. 

15. A Bíróság (nyolcadik tanács) 2012. október 25-i ítélete (a Korkein hallinto-oikeus 
(Finnország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-592/11. sz. ügy)24 

Az Európai  Mezőgazdasági  Vidékfejlesztési  Alapból  nyújtandó vidékfejlesztési  támogatásról  szóló,  
2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet 22. cikke (1) bekezdésének a) pontját úgy kell  
értelmezni, hogy az e rendelkezés által előírt követelmény, amely szerint az érintett személynek első 
alkalommal  kell  gazdálkodni  kezdenie  „mezőgazdasági  üzem  vezetőjeként”,  abban  a  helyzetben,  
amikor az érdekelt  részvénytársaság keretében kezd gazdálkodni,  azzal jár, hogy a mezőgazdasági  
üzem és annak igazgatása ténylegesen és tartósan a befolyása alatt van. 

Még ha a tagállamok pontosíthatják is konkrétan azon feltételeket, amelyek alapján megállapítható,  
hogy a támogatás kérelmezője mezőgazdasági üzem ilyen vezetőjének minősül, az ilyen feltételek nem 
haladhatják meg az általuk pontosítani kívánt kereteket, és az 1698/2005 rendelet által követett célok  
tiszteletben tartása mellett biztosítják, hogy az említett kérelmező tényleges és tartós a befolyása alatt  
van mind a mezőgazdasági üzem, mind pedig annak igazgatása. Az olyan nemzeti rendelkezések, mint  

22 A kérdés: Hírlevél II. évfolyam 10. szám, Közigazgatási ügyszak, 24. szám alatt.
23 A kérdés: Hírlevél III. évfolyam 2. szám, Közigazgatási ügyszak, 21. szám alatt.
24 A kérdés: Hírlevél III. évfolyam 3. szám, Közigazgatási ügyszak, 7. szám alatt.
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amilyenek az alapügyben szerepelnek, eleget tesznek az ilyen követelményeknek, amennyiben előírják,  
hogy  ha  a  fiatal  mezőgazdasági  termelő  jogi  személyt  igénybe  véve  telepszik  le,  a  támogatás  
nyújtásának feltétele többek között, hogy e termelőt illesse meg e jogi személyen belül a döntéshozatali  
jogkör,  ami megköveteli,  hogy a társaság részvényeinek több mint  felével  rendelkezzen,  és hogy e  
részvények a szavazati jogok több mint felét testesítsék meg. 

Egyéb, magyar vonatkozású ügyek az Európai Bíróság előtt

I. 2012. október 12-én benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Magyarország (C-
462/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: magyar 
Kereseti kérelmek 
1. A Bíróság állapítsa meg, hogy Magyarország 

— azáltal, hogy az egyes ágazatokat terhelő különadóról szóló 2010. évi XCIV. törvény elfogadásával 
az általános felhatalmazás keretében elektronikus hírközlési szolgáltatást nyújtó vállalkozásokat 
különadó megfizetésére kötelezte, és 

— azáltal, hogy nem hozta megfelelő  módon az érintettek tudomására az általános felhatalmazások, 
jogok és feltételek módosítására irányuló szándékát, és nem biztosított elegendő időt az érdekelt 
feleknek a javasolt módosításokkal kapcsolatos álláspontjuk kifejtésére, 

nem  teljesítette  az  elektronikus  hírközlő  hálózatok  és  az  elektronikus  hírközlési  szolgáltatások 
engedélyezéséről szóló, 2002. március 7-i 2002/20/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 12. és 
14. cikkéből eredő kötelezettségeit. 

2. A Bíróság kötelezze Magyarországot a költségek viselésére. 

Jogalapok és fontosabb érvek 
Az egyes ágazatokat terhelő különadóról szóló 2010. évi XCIV. törvény a magyar gazdaság három fő 
ágazatára — a bolti kiskereskedelmi tevékenységre, a távközlési tevékenységre és az energiaellátók 
teljes vállalkozási tevékenységére — vonatkozóan új díjat, úgynevezett különadót vezetett be, amelyet 
az érintetteknek három egymást követő évben kell leróniuk adózás előtti árbevételük alapján. 

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

A 2002/20/EK  európai  parlamenti  és  tanácsi  irányelv  célként  rögzíti  az  elektronikus  hírközlési  
hálózatok és szolgáltatások belső piacának megteremtését a felhatalmazási rendszerek harmonizációja 
és egyszerűsítése révén. Ebben a tekintetben az irányelv megerősíti azon jogalkotói elhatározást, hogy 
az általános felhatalmazási rendszer nem torzíthatja a versenyt, és nem akadályozhatja a piacra lépést. 

Az  irányelv  az  engedélyezési  eljárásokra  és  az  engedélyek  tartalmára,  valamint  az  említett  
eljárásokhoz kötődő  pénzügyi terhek természetére és terjedelmére vonatkozó szabályokat ír elő. Az 
irányelv 12. cikke szerint elektronikus hírközlési szolgáltatókra kivetett igazgatási díj csak azoknak az 
igazgatási  költségeknek  az  összességét  fedezheti,  amelyek  az  általános  felhatalmazási  rendszer,  a  
használati jogok és egyes egyedi kötelezettségek kezelése, ellenőrzése és alkalmazása során, valamint 
a  másodlagos  jogszabályok  és  a  közigazgatási  határozatok  elkészítésével  és  végrehajtásával 
összefüggő szabályozási munka kapcsán merülnek fel.

A különadót  tekintve az elektronikus hírközlési  szolgáltatókat  — az igazgatási  szolgáltatási  díjon,  
valamint  a  felügyeleti  díjon  felül  — egy további  fizetési  kötelezettség  terheli,  amely azonban az 
irányelv 12. cikkével ellentétben nem az általános felhatalmazási rendszerhez kapcsolódó igazgatási  
költségek finanszírozását szolgálja, hanem Magyarország államháztartási költségeinek a fedezetére lett  
megállapítva. 

A Bizottság  álláspontja  szerint  a  kivetett  különadó  az  általános  felhatalmazással  összefüggésben 
elektronikus  hírközlési  szolgáltatókra  kivetett  tehernek minősül,  jelentősen  növeli  a  szolgáltatókra 
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háruló pénzügyi terheket, akadályozza a távközlési szolgáltatások szabadságát, valamint az irányelv 
által  meg nem engedett  költségek finanszírozására irányul,  s  mint  ilyen nem összeegyeztethető  az 
irányelv 12. cikkével. 

Végül  a  Bizottság  úgy ítéli  meg,  hogy Magyarország  nem hozta  megfelelő  módon  az  érintettek 
tudomására az általános felhatalmazások, jogok és feltételek módosítására irányuló szándékát, és nem 
biztosított  elegendő  időt  az  érdekelt  feleknek  a  javasolt  módosításokkal  kapcsolatos  álláspontjuk 
kifejtésére. Ezáltal Magyarország nem teljesítette az irányelv 14. cikkéből eredő kötelezettségeit. 

II. A Bíróság (nagytanács) 2012. október 16-i ítélete — Magyarország kontra Szlovák 
Köztársaság (C-364/10. sz. ügy)25

1. A Bíróság a keresetet elutasítja.

2. A Bíróság Magyarországot kötelezi a költségek viselésére.

3. Az Európai Bizottság maga viseli saját költségeit.

Az ítélet indokolásának összefoglalása:
Sólyom  Lászlónak,  Magyarország  köztársasági  elnökének  2009.  augusztus  21-én,  egy  szlovákiai  
székhelyű társadalmi szervezet meghívására a szlovákiai Révkomáromba kellett volna látogatnia azzal 
a  céllal,  hogy részt  vegyen  Szent  István  szobrának avatási  ünnepségén.  A Bíróság  elé  terjesztett  
iratokból  kitűnően  egyrészt  augusztus  20.  Magyarországon  Szent  István,  Magyarország  első, 
államalapító  királyának  emlékét  őrző  állami  ünnep,  másrészt  augusztus  21-e  Szlovákiában 
érzékenynek  ítélt  dátum,  mivel  1968.  augusztus  21-én  öt,  a  Varsói  Szerződésben  részes  állam 
fegyveres erői – köztük magyar csapatok is – megszállták a Csehszlovák Szocialista Köztársaságot. 

A  két  tagállam  nagykövetségei  között  több  diplomáciai  jegyzékváltás  történt  Magyarország 
köztársasági  elnökének  tervezett  látogatásával  kapcsolatban,  a  szlovák  Külügyminisztérium végül 
2009. augusztus 21-én szóbeli  jegyzéket  közölt Magyarország szlovák köztársasági nagykövetével,  
amelyben megtiltotta Magyarország köztársasági elnökének, hogy szlovák területre lépjen. E jegyzék 
az  említett  tilalom  indokolásaként  a  2004/38  irányelvre,  valamint  az  egyrészt  a  külföldiek 
tartózkodásával,  másrészt  pedig  a  rendőrségi  testülettel  kapcsolatos  belső  jogi  rendelkezésekre 
hivatkozott. Sólyom köztársasági elnököt az e jegyzékben foglaltakról akkor értesítették, amikor már  
útban volt a Szlovák Köztársaság felé; a közlést a határon tudomásul vette, és elállt azon szándékától,  
hogy e tagállam területére lépjen. 

A  magyar  hatóságok  a  2009.  augusztus  24-i  jegyzékben  többek  között  vitatták,  hogy  a  2004/38 
irányelv  megfelelő  jogalapot  képezhetne  ahhoz,  hogy  a  Szlovák  Köztársaság  megtagadhassa  
Magyarország köztársasági elnökének belépését a területére. A magyar  hatóságok azt is kiemelték,  
hogy a belépést megtagadó határozat nem volt kellően megindokolva. Ezen indokok alapján a Szlovák 
Köztársaság a magyar hatóságok szerint ezt az intézkedést az uniós jog megsértésével tette. A szlovák 
hatóságok  a  2009.  szeptember  17-i  jegyzékben  válaszoltak  a  2009.  augusztus  24-i  jegyzékre,  
kijelentve, hogy az eset körülményeire tekintettel a 2004/38 irányelv alkalmazását tartották az „utolsó 
lehetőségnek”  arra,  hogy  megakadályozzák  Magyarország  köztársasági  elnökének  a  Szlovák 
Köztársaság  területére  történő belépését,  eljárásuk pedig semmilyen  módon  nem sértette  az  uniós 
jogot. 

Időközben, 2009. szeptember 3-án a magyar külügyminiszter levelet intézett az Európai Közösségek 
Bizottságának alelnökéhez, amelyben a Bizottság véleményét kérte az uniós jog Szlovák Köztársaság 
általi  esetleges  megsértéséről.  A  Bizottság  alelnöke  2009.  szeptember  10-én  kelt  válaszlevelében 
elismerte, hogy a 2004/38 irányelv alapján a szabad mozgáshoz való jog minden korlátozásának az  
arányosság  figyelembevételével  kell  történnie,  valamint  az  említett  irányelv  27.  cikkének  (2) 
bekezdése  szerint  az  érintett  személy  személyes  magatartásán  kell  alapulnia,  és  arról  a  2004/38 
irányelv 30. cikkében meghatározott módon – a megtagadás indokainak ismertetésével és teljes körű 
indokolással – kell az érintett személyt értesíteni. A Bizottság alelnöke azt is megállapította, hogy az 

25 A kereset: Hírlevél I. évf. 7. sz., Egyéb magyar vonatkozású ügyek az Európai Bíróság előtt, 1. szám alatt.
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említett  irányelv  előírásai  alkalmazásának  betartatása  elsősorban  a  nemzeti  bíróságok  feladata.  
Hangsúlyozta,  hogy mindenképpen szükséges  a  hasonló helyzetek  kialakulását  elkerülni,  és  bízott  
abban, hogy a két tagállam közötti kétoldalú konstruktív párbeszéd az ügy megoldását szolgálja. 

A  magyar  külügyminiszter  Magyarország  kormányának  nevében  2009.  október  12-én  panasszal  
fordult a Bizottság elnökéhez, és kérte, hogy a Bizottság vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy az  
EUMSZ  258.  cikk  alapján  kötelezettségszegési  eljárást  indítson  a  Szlovák  Köztársaság  ellen  az  
EUMSZ 21. cikk és a 2004/38 irányelv megsértése miatt. A Bizottság a 2009. december 11-én kelt  
levélben megerősítette, hogy „az uniós polgároknak az [EUMSZ 21. cikk] és a […] 2004/38 irányelv 
alapján jog[uk]ban áll [a tagállamok területén] szabadon mozogni és tartózkodni”. Utalt azonban arra,  
hogy „a nemzetközi jog alapján a tagállamok fenntartják a jogukat a külföldi államfő területükre való  
belépésének  ellenőrzésére,  függetlenül  attól,  hogy  az  érintett  államfő  uniós  polgár-e,  vagy  sem”.  
Álláspontja  szerint  a  hivatalos  látogatásokat  a  tagállamok  továbbra  is  kétoldalú  politikai 
kapcsolatokon keresztül rendezik, vagyis e területre az uniós jog nem irányadó. A Bizottság szerint az 
államfő  kétségkívül  dönthet  úgy,  hogy  az  EUMSZ  21.  cikk  és  a  2004/38  irányelv  alapján 
magánszemélyként másik tagállamba látogat, ugyanakkor a magyar külügyminiszter panaszleveléhez 
csatolt dokumentumokból az tűnik ki, hogy Magyarország és a Szlovák Köztársaság között a tervezett 
látogatás magán- vagy hivatalos jellege vita tárgyát képezi. A Bizottság ezért úgy ítélte meg, hogy 
nincs abban a helyzetben, hogy megállapítsa a Szlovák Köztársaság jogsértő magatartását az uniós  
polgárok szabad mozgására vonatkozó uniós jogi rendelkezések tekintetében, annak ellenére, hogy 
Szlovákia a 2009. augusztus 21-i szóbeli jegyzékében tévesen hivatkozott a 2004/38 irányelvre és az 
irányelvet a belső jogba átültető aktusokra. 

Magyarország 2010. március 30-án az EUMSZ 259. cikk alapján a Bizottsághoz fordult. 2010. április 
30-án a Szlovák Köztársaság közölte az észrevételeit. Végül a Bizottság által 2010. május 12-én tartott 
meghallgatáson a két tagállam előadta a szóbeli észrevételeit. A Bizottság a 2010. június 24-én kelt, 
indokolással ellátott véleményében úgy ítélte meg, hogy az EUMSZ 21. cikk (1) bekezdésében és a 
2004/38 irányelvben foglalt  rendelkezések nem alkalmazandók a valamely tagállam államfője által 
másik  tagállam területén  tett  látogatásokra,  e  feltételek  mellett  pedig  megalapozatlanul  állítják  a 
jogsértést. Magyarország 2010. július 8-án nyújtotta be a jelen keresetet. A Szlovák Köztársaság a 
kereset  elutasítását  kérte  a  Bíróságtól,  valamint  azt,  hogy  Magyarországot  kötelezze  a  költségek 
viselésére. 

A  Szlovák  Köztársaság  által  felhozott,  hatáskör  hiányára  alapozott  kifogás  kapcsán  a  Bíróság 
elegendőnek tartotta  megállapítani,  hogy a  jelen kereset  kapcsán a  Bíróságnak annak mérlegelése 
érdekében kell állást foglalnia az uniós jog (különösen: az EUMSZ 21. cikke és a 2004/38 irányelv) 
alkalmazási köréről, hogy a Szlovák Köztársaság részéről fennáll-e az uniós jog értelmében rá háruló  
kötelezettségek állítólagos nemteljesítése. Márpedig az a kérdés, hogy a jelen ügyre alkalmazható-e az 
uniós jog, teljes egészében a Bíróság – különösen az EUMSZ 259. cikk szerinti – azon hatáskörébe  
tartozik,  hogy  állást  foglaljon  e  jog  esetleges  megsértésének  fennállásáról.  Következésképpen  a  
Bíróság  hatáskörrel  rendelkezett  a  Magyarország  által  benyújtott  kereset  elbírálására,  a  Szlovák  
Köztársaság által felhozott, hatáskör hiányára alapozott kifogást pedig el kellett utasítani. 

Első kifogásában Magyarország azt állította, hogy a Szlovák Köztársaság megsértette az EUMSZ 21.  
cikk (1) bekezdését és a 2004/38 irányelvet, amikor megtiltotta Magyarország köztársasági elnökének, 
hogy belépjen a területére. 

A keresetben  felhozott  első  kifogás  kapcsán  a  Bíróság  emlékeztetett  arra,  hogy az  uniós  polgári 
jogállás célja, hogy az a tagállamok állampolgárainak alapvető jogállása legyen;  ennek érdekében az 
EUMSZ  20.  cikk  mindenki  számára  biztosítja  az  uniós  polgári  jogállást,  aki  valamely  tagállam 
állampolgára. A fentiekből következik, hogy mivel Sólyom László magyar állampolgár, vitathatatlanul 
rendelkezik e jogállással. 

A Bíróság álláspontja szerint egyrészt igaz, hogy az EUMSZ 21. cikk értelmében az uniós polgári  
jogállás  elsődleges  és  egyéni  jogot  ruház  az  Unió  valamennyi  polgárára  annak  érdekében,  hogy 
szabadon mozoghasson és tartózkodhasson a tagállamok területén, a Szerződésben és az alkalmazására 
hozott  intézkedésekben  megállapított  korlátozásokra  és  feltételekre  is  figyelemmel.  Másrészt 
emlékeztetni  kell  arra,  hogy az  uniós  jogot  a  nemzetközi  jog  releváns szabályaira  tekintettel  kell  
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értelmezni,  mivel  a  nemzetközi  jog  részét  képezi  az  uniós  jogrendnek,  és  kötelező  az  Unió 
intézményeire. A jelen esetben ezért meg kell vizsgálni, hogy az a körülmény, hogy Sólyom László  
amellett, hogy uniós polgár, a tényállás megvalósulása idején a magyar államfői hivatalt is betöltötte,  
az EUMSZ 21. cikk által részére biztosított szabad mozgáshoz való jog alkalmazásának a nemzetközi  
jogon alapuló korlátozását képezheti-e, mint azt a Szlovák Köztársaság állítja. 

A Bíróság  emlékeztetett  arra,  hogy az  általános  nemzetközi  jog  szokásjogi  szabályai,  valamint  a 
többoldalú egyezményekben foglalt szabályok alapján az államfő a nemzetközi kapcsolatokban olyan  
különleges  jogállással  rendelkezik,  amely  többek  között  kiváltságokkal  és  mentességekkel  jár.  
Különösen,  a  nemzetközileg  védett  személyek,  köztük  a  diplomáciai  képviselők  ellen  elkövetett  
bűncselekmények  megelőzéséről  és  megbüntetéséről  szóló,  1973.  december  14-i  New  York-i 
Egyezmény  kimondja  többek  között,  hogy  a  külföldi  állam  területén  való  tartózkodása  során 
valamennyi államfőt megilleti e védelem. Így ha az államfő valamely más állam területén tartózkodik,  
ez az utóbbi állam számára azzal a kötelezettséggel jár, hogy biztosítsa az e hivatalt betöltő személy 
védelmét, függetlenül attól, hogy a tartózkodásra milyen jogcímen kerül sor.  Az államfői  jogállás 
tehát  sajátos  jellegű,  abból  eredően,  hogy  azt  a  nemzetközi  jog  szabályozza,  ami  azzal  a  
következménnyel jár, hogy az államfő nemzetközi szinten tanúsított magatartására – mint a külföldi  
tartózkodására is – a nemzetközi jog, különösen pedig a diplomáciai kapcsolatok joga irányadó. E  
sajátosság az ilyen jogállással rendelkező személyt az összes többi uniós polgártól megkülönbözteti,  
vagyis  e személy valamely más tagállam területére történő belépésére nem ugyanazok a feltételek 
vonatkoznak, mint amelyek a többi polgár belépésére irányadók. Ebből következően az a körülmény, 
hogy valamely uniós polgár államfői  hivatalt  tölt  be, igazolhatja az EUMSZ 21. cikk által részére 
biztosított szabad mozgáshoz való jog gyakorlásának a nemzetközi jogon alapuló korlátozását. 

A Bíróság a  fentiekre  tekintettel  megállapította,  hogy a  jelen ügy körülményei  között  nemhogy a  
2004/38 irányelv, de az EUMSZ 21. cikk sem kötelezi a Szlovák Köztársaságot arra, hogy biztosítsa 
Magyarország köztársasági elnökének a területére történő belépését, ezért a keresetben felhozott első 
kifogást mint megalapozatlant elutasította. 

Harmadik kifogásában,  amelyet  a Bíróságnak másodikként  kellett  megvizsgálni,  Magyarország azt  
állította, hogy a Szlovák Köztársaság azáltal, hogy megtagadta Magyarország köztársasági elnökének 
a  területére  történő  belépését,  megsértette  a  2004/38  irányelvet,  egyúttal  pedig  az,  hogy a  2009.  
augusztus  21-i  szóbeli  jegyzéket  erre  az  irányelvre  alapították,  önmagában kimeríti  a  joggal  való  
visszaélés  fogalmát,  ahogyan  azt  a  Bíróság  ítélkezési  gyakorlata  meghatározta,  hiszen  a  Szlovák 
Köztársaság valójában politikai célkitűzéseket kívánt az irányelvre hivatkozás útján érvényesíteni. 

 A Bíróság emlékeztetett arra, hogy a Szlovák Köztársaság a 2009. augusztus 21-i szóbeli jegyzékben 
tévesen hivatkozott a 2004/38 irányelvre, amit egyébként e tagállam is elismert. Úgy ítélte azonban, 
hogy  e  körülmény  nem  elegendő  a  Szlovák  Köztársaság  által  elkövetett  joggal  való  visszaélés  
bizonyításához.  A  Bíróság  ugyanis  már  korábban  kimondta,  hogy  a  visszaélésszerű  gyakorlat 
bizonyításához  egyrészt  olyan  objektív  körülmények  együttes  fennállása  szükséges,  ahol  az  uniós  
szabályozás által előírt feltételek formális tiszteletben tartása ellenére nem valósul meg e szabályozás  
célja, másrészt pedig egy szubjektív elem, vagyis az uniós szabályozás alapján előnyszerzésre irányuló  
szándék fennállása,  amikor  mesterséges  módon  teremtik  meg  az  előny megszerzéséhez  szükséges 
feltételeket. 

Márpedig  a  jelen  esetben  a  2004/38  irányelv  alkalmazásához  előírt  feltételeket  formálisan  nem 
tartották tiszteletben. Mivel a szlovák Külügyminisztérium által Magyarország szlovák köztársasági 
nagykövetéhez intézett, 2009. augusztus 21-i szóbeli jegyzék az egyetlen olyan aktus, amely erre az 
irányelvre  hivatkozik,  az  irányelv  27.  cikke  értelmében  vett  határozatot  nemhogy  nem  közölték 
Sólyom  Lászlóval  ugyanezen  irányelv  30.  cikke  alapján,  de  a  hatáskörrel  rendelkező  nemzeti 
hatóságok nem is hoztak ilyet. Másrészt ugyanezen okok alapján az ügyiratból világosan kitűnik, hogy 
a  Szlovák  Köztársaság  nem  teremtette  meg  mesterségesen  a  2004/38  irányelv  alkalmazásához 
megkövetelt feltételeket. Az ugyanis, hogy az említett szóbeli jegyzék egyszerű utalást tartalmaz ezen 
irányelvre, nyilvánvalóan nem teheti alkalmazhatóvá az említett irányelvet olyan ténybeli helyzetre,  
amelyre az nem vonatkozik. 

A Bíróság a fentiekre tekintettel a harmadik kifogást is mint megalapozatlant utasította el. 
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Második  kifogásában  Magyarország  azt  állította,  hogy a  Szlovák Köztársaság  részéről  fennáll  az  
EUSZ  3.  cikk  és  az  EUMSZ  21.  cikk,  valamint  a  2004/38  irányelv  megsértése  jövőbeli 
megismétlődésének veszélye. E veszélyt megerősíti többek között a szlovák hatóságok által tett több 
nyilatkozat, melyek szerint a Magyarország köztársasági elnökével szemben tanúsított magatartásuk 
nem sértette az uniós jogot. Negyedik kifogásában Magyarország azt állította, hogy ha a Bíróság arra a  
következtetésre jutna, hogy a jelen ügyben a nemzetközi jog szabályai alkalmazandók, nem pedig az  
uniós jog, úgy a Bíróságnak pontosítania kellene e szabályok személyi hatályát annak érdekében, hogy 
a tagállamok közötti kétoldalú kapcsolatok vonatkozásában tisztázza az EUMSZ 21. cikk és a 2004/38 
irányelv  alkalmazásának korlátait.  A Bíróságnak különösen  azt  kell  pontosítania,  hogy e  korlátok 
vajon csak az államfőkre vonatkoznak, vagy az uniós polgárok egyéb kategóriáira is. 

A Bíróság e két kifogás elbírálása kapcsán emlékeztetett arra, hogy az EUMSZ 259. cikkel létrehozott  
eljárás célja az uniós jogot sértő valamely tagállam magatartásának megállapítása és megszüntetése,  
ezért,  mivel  a  Szerződésnek  az  a  célja,  hogy  a  tagállamok  kötelezettségszegéseinek  és  azok 
következményeinek tényleges  megszüntetését  eredményezze,  elfogadhatatlan az EUMSZ 259.  cikk 
alapján előterjesztett olyan kereset, amely jövőbeli és esetleges kötelezettségszegésekre vonatkozik, 
vagy pedig arra szorítkozik, hogy az uniós jog értelmezését kérje. 

A Bíróság  megállapította,  hogy  Magyarország  a  második  kifogásában  egyrészt  annak  előadására 
szorítkozik,  hogy fennáll  az  EUSZ 3.  cikk  és  az  EUMSZ 21.  cikk,  valamint  a  2004/38 irányelv  
jövőbeli megsértésének veszélye, másrészt nem állítja, hogy e veszély – még ha azt bizonyítottnak is  
tételezzük fel – önmagában az uniós jog megsértésének minősülne. 

Ami a negyedik kifogást illeti, Magyarország nem azt kérte a Bíróságtól, hogy állapítsa meg a Szlovák 
Köztársaság  általi  kötelezettségszegést,  hanem  csupán  értelmezéshez  próbál  jutni  az  uniós  jog 
tárgyában. Ez az értelmezés állítólag ahhoz szükséges, hogy az uniós jogot a jelen ügyben vizsgálttól  
eltérő ténybeli helyzetre lehessen alkalmazni. A Magyarország és a Szlovák Köztársaság között 2009.  
augusztus 21-én lezajlott incidens körülményei azonban kizárólag Magyarország köztársasági elnökét 
érintették, az uniós polgárok egyéb kategóriáit nem. 

A Bíróság a fentiekre tekintettel a második és negyedik kifogást is mint megalapozatlant utasította el. 

III.  A Törvényszék 2012.  november 8-i  ítélete  — Magyarország kontra Bizottság  (T-
194/10. sz. ügy) 
1. A Törvényszék a keresetet mint elfogadhatatlant elutasítja. 

2. Magyarország viseli a saját, valamint az Európai Bizottság költségeit. 

3. A Szlovák Köztársaság viseli a saját költségeit. 

A Kúria uniós jogi tárgyú határozatai

Büntető ügyszak

Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat.

Gazdasági ügyszak

Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat.

Munkaügyi ügyszak

Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat.
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Polgári ügyszak

Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat.

Közigazgatási ügyszak

Kfv.III.37.597/2011/7. 
Jogsértő  annak  a  reklámnak  a  közzététele,  amely  olyan  szerencsejátékot  reklámoz,  amelynek  
szervezéséhez a reklámozó nem rendelkezik a magyar adóhatóságtól származó engedéllyel. 

A perben a felek által nem volt vitatott, hogy a honlap üzemeltető, szerencsejáték szervező társaság 
máltai  székhelyű,  az  EKSz  299.  cikk  (4)  bekezdése  értelmében  az  Európai  Közösség  területéhez 
tartozik  Málta,  illetve,  hogy  a  szerencsejáték  szervező  honossága  szerinti  államban  rendelkezik 
szerencsejáték  szervezési  engedéllyel.  Ebből  következően  vizsgálni  kellett,  hogy  a  felperes  által  
hivatkozott EKSz 49. cikkében foglalt elv megsértésre került-e, a nemzeti szabályozás az uniós joggal  
összhangban áll-e.

Az  Európai  Unió  működéséről  szóló  szerződés  /a  továbbiakban:  EUMSz/  56.  cikkének  (amely 
megfelel  az  EKSz  49.  cikkének)  a  szolgáltatásnyújtás  szabadságára  vonatkozó  rendelkezése 
értelmében tilos a közösségen belüli szolgáltatásnyújtás szabadságára vonatkozó minden korlátozás a 
tagállamok  olyan  állampolgárai  tekintetében,  akik  a  közösségnek  nem  abban  a  tagállamában 
telepedtek  le,  mint  a  szolgáltatást  igénybe  vevő  személy.  Az  EUMSz  62.  (az  EKSz  55.)  cikke 
értelmében  az  51-54.  (az  EKSz  45-48.)  cikk  rendelkezéseit  az  e  fejezet  rendelkezéseire,  azaz  az 
EUMSz 56. cikk (az EKSz 49. cikk) vonatkozásában is alkalmazni kell. Az EUMSz 52. cikk (az EKSz 
46. cikk) /1/ bekezdése közrendi, közbiztonsági vagy közegészségügyi okokkal igazolt korlátozásokat 
elfogad. Az Európai Bíróságnak a szerencsejátékok szabályozásának az EUMSz 56. (az EKSz 49.)  
cikkének való  megfelelősége  során  figyelembe  veendő  feltételek  körében kialakult  és  egyértelmű 
gyakorlata van, amelyre tekintettel előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezése nem volt indokolt. 

A jelen ügyben nem a belföldi székhelyű felperes közösségi jog által biztosított szolgáltatásnyújtás  
szabadságának  korlátozása  volt  a  per  tárgya,  mert  a  felperesnek  közvetlen  joga  és  jogos  érdeke  
közösségi jogból nem eredeztethető. A közösségi jog, ezen belül is az EUMSz 56. (az EKSz 49.)  
cikkében biztosított jogok védelme érdekében azt kellett vizsgálni, hogy a 2008. évi XLVIII. törvény 
10.  §  szerinti  tilalom folytán  a  reklámozott  szolgáltatás,  az  interneten  működtetett  szerencsejáték 
szolgáltatás engedélyhez kötött végzése megfelel-e a közösségi jognak.

Az Európai  Bíróság számos ítéletében kimondta,  hogy a tagállamok szabadon állapíthatják meg a  
szerencsejátékokkal kapcsolatos politikájuk célkitűzéseit és adott esetben szabadon határozhatják meg 
a  kívánt  védelem  pontos  szintjét.  A  szerencsejátékok  szabályozása  azon  területek  közé  tartozik, 
amelyek  tekintetében  jelentős  erkölcsi,  vallási  és  kulturális  jellegű  különbségek  állnak  fenn  a 
tagállamok között. A terület közösségi harmonizációja hiányában az egyes tagállamok feladata, hogy e 
területeken saját értékrendjüknek megfelelően megítéljék az érintett érdekek védelméből következő 
követelményeket  /C-42/07.  számú,  Santa  Casa-ügy  57.  pont/.  A  tagállamok  által  előírt 
korlátozásoknak azonban meg kell felelniük az Európai Bíróság ítélkezési gyakorlatából következő 
feltételeknek. Az ilyen rendelkezéseket kizárólag az érintett tagállam illetékes nemzeti hatóságai által  
kitűzött  célok és az általuk biztosítani  kívánt  védelmi  szint  figyelembe vételével  kell  értékelni.  A  
szerencsejáték szervezés tekintetében a szolgáltatásnyújtás szabadságára vonatkozó korlátozás esetén 
vizsgálni  kell,  hogy:  a nemzeti  jogszabályok általi  korlátozás alkalmas-e az  érintett  tagállam által  
elérni kívánt cél(ok) megvalósítására; nem lép-e túl az annak megvalósításához szükséges mértéken; a  
korlátozásokat diszkriminációmentesen alkalmazzák-e /C-338/04. számú Placanica-ügy 49. pont, C-
55/94. számú Gebhard-ügy 37. pont, C-243/01. számú Gambelli-ügy 64-65. pont/.

Az  Európai  Bíróság  a  szolgáltatásnyújtás  szabadsága  korlátozásának  tekinti  a  másik  tagállamban 
letelepedett szolgáltatásnyújtók által az interneten keresztül, az adott tagállami hatóság által kiállított  
engedély nélküli működésének megtiltását. 
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Az Európai  Bíróság ítélkezési  gyakorlatában nyomós  közérdekű oknak tekinti  a  fogyasztóvédelmi 
célkitűzéseket,  a  csalás  megakadályozását,  illetve  szerencsejátékra  túlzott  összegek  költésének 
meggátlását,  általánosságban  a  szociális  egyensúly  veszélyeztetésének  megelőzését.  Csak  az 
engedélyezési  rendszer  indokoltsága  szempontjából  vizsgálva  a  kérdést,  megállapítható,  hogy  a 
szerencsejátékok a  bűncselekmények  és  a  csalárd cselekmények  nagy kockázatát  rejtik  magukban  
/Santa Casa-ügy 63. pont/. A szerencsejátékok interneten történő hozzáférhetőségének sajátosságai,  
például a fogyasztó és gazdasági szereplő közvetlen kapcsolatának hiánya, pedig ezt a kockázatot még 
fokozottabbá teszi /Santa Casa-ügy 70. pont/, így az internetes szerencsejátékok sajátosságaiból már 
önmagában  igazolható  egy  engedélyezési  rendszer  működtetése,  amely  korlátozás  a  csalás  és  a 
bűncselekmények elleni küzdelem célját szolgálja /Santa Casa-ügy 73. pont/.

Az  Európai  Bíróság  Santa  Casa-ügyben  kifejtett  álláspontja  szerint  nem  ellentétes  az  EKSz  49. 
cikkével  /az  EUMSz  56.  cikkével/  a  szerencsejáték  szervezés  portugál  engedélyezési  rendszere,  
amelyben az állam kizárólagos joga valamely szerencsejáték működtetésének engedélyezése állami  
szervezeten,  közvetlen  ellenőrzése  alatt  álló  szervezeten  keresztül,  vagy  közbeszerzés  útján 
magánvállalkozásoknak.  A  szerencsejáték  tisztességének  megőrzését  szolgáló  szabályoknak 
garanciája az állami felügyelet, ekként folyhat ellenőrzött mederben a tevékenység, védhetők meg a  
fogyasztók  a  csalásoktól,  és  mivel  a  tagállami  szabályok  e  körben nem harmonizáltak,  ezért  egy 
tagállam  joggal  tekinthet  úgy  a  *.com-ra,  amelynek  a  honossága  szerint  biztosított  tagállami  
szabályoknak való megfelelése még nem jelenti a belföldi fogyasztók megfelelő védelmét a csalás és 
más bűncselekmények veszélyével szemben az internetes szerencsejáték speciális vonásaira, köztük a 
fogyasztó és a gazdasági szereplő közvetlen kapcsolatának hiányára, a hozzáférhetőség sajátosságaira 
figyelemmel.

A  Carmen  Media-ügyben  /C-46/08.  számú  ügy  89-90.  pont/  az  Európai  Bíróság  az  előzetes 
döntéshozatalra feltett harmadik kérdés kapcsán kimondta, hogy kizárólag a nemzeti bíróságnak van 
hatásköre a nemzeti jog értelmezésére, amely feladat adott esetben azzal jár, hogy meg kell vizsgálni,  
hogy az alapeljárás tárgyát képező szabályozás megfelel-e az uniós jog  követelményeinek. Az EKSz  
49.  cikkét  /az  EUMSz  56.  cikkét/  úgy  kell  értelmezni,  hogy  amikor  valamely  tagállamban  a 
szerencsejáték bizonyos típusainak kínálását illetően előzetes engedélyezési rendszert vezetnek be, ez 
a rendszer, amely eltér a szolgáltatásnyújtásnak az említett  rendelkezés  által garantált szabadságától,  
csakis  akkor  felel  meg  az  utóbbi  rendelkezésből  eredő  követelményeknek,  ha  olyan  objektív, 
hátrányos  megkülönböztetéstől  mentes  és  előre  ismert  szempontokon  alapul,  amelyek  a  nemzeti 
hatóságok mérlegelési hatáskörének gyakorlását keretek közé szorítják annak érdekében, hogy az ne  
váljon önkényessé. Ezenfelül minden, ilyen eltérésen alapuló korlátozó intézkedés által hátrányosan 
érintett személy részére hatékony bírósági jogorvoslati eszközöket kell biztosítani.

A  fentiekben  kifejtettekből  következően  a  Kúria  álláspontja  az,  hogy  a  magyar  szerencsejáték 
szervezés  engedélyezési  rendszere,  szabályozása  az  un.  Gebhard-tesztnek  megfelel,   az  1991.  évi  
XXXIV.  törvény  2.  §  /1/   bekezdésében,  /3/  bekezdésében,  /6/-/7/  bekezdéseiben,  7/A.§  /1/-/2/  
bekezdéseiben, 36. § /1/ bekezdésében foglalt rendelkezésekre is figyelemmel az EUMSz 56. cikkével 
- tekintettel az 52. cikkre is - nem ellentétes a fentiekben kifejtett és az európai bírósági gyakorlatban 
értékelt, a hazai viszonylatban is fennálló nyomós közérdekekre tekintettel az a szabályozás, amely 
engedélyhez  köti  az  internetes  szerencsejáték  szervezés  folytatását,  biztosítva a  hatékony bírósági  
jogorvoslati eszközöket is.
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Emberi jogi közlemények

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

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának kiemelten fontos ítéletei

1. Kosta Vasilev és Tsenka Doycheva Bulgária elleni ügye (14.966/04. számú ügy)26 

A bolgár nemzetgyűlés 1991-ben elfogadta a termőföldek tulajdonáról és használatáról szóló törvényt.  
A törvény és végrehajtási rendelete előírta a kommunista rendszerben államosított termőföldeknek az 
eredeti tulajdonosok vagy azok örökösei részére történő visszaszolgáltatását.

A két kérelmező 1992 novemberében az oryahovoi agrárbizottságtól 3.200 és 2.000 m2 területű, az 
Ostrov  településhez  közeli  Gornite  lozya  elnevezésű helyhez  tartozó  szőllejük visszaszolgáltatását 
kérte. Előadták, hogy az érintett földterületek nagyapjuk tulajdonát képezték akkor, amikor azokat az 
1950-es években a helyi  szövetkezet  használatába adták.  Az agrárbizottság 1992.  november  10-én 
elismerte  a  kérelmezőknek  az  érintett  földterületek  visszaszolgáltatásához  való  jogát,  illetve 
visszaszolgáltatás hiányában a kérelmezők kárpótláshoz való jogát. Az agrárbizottság 1997. október 
27-i  határozatával  elismerte  a  kérelmezők  visszaszolgáltatáshoz való  jogát  az  érintett  termőföldek 
eredeti és még létező, illetve a régi telekkönyvi térképek révén rekonstruálható határvonalai alapján. A 
határozat  tartalmazta,  hogy  a  két  földterület  olyan  térségben  helyezkedik  el,  ahol  a  földek 
haszonélvezeti  jogát  természetes  személyekre  ruházták,  és  hogy  a  visszaszolgáltatási  eljárásra  a  
termőföldek tulajdonáról és használatáról szóló törvény 4. és azt követő szakaszait kell alkalmazni.

Vratsa tartomány kormányzója 2000. szeptember 8-án hat szakértőből álló munkacsoportot állított fel,  
amelynek  feladatául  rendelte  az  oryahovoi  agrárbizottság  által  a  termőföldek  tulajdonáról  és  
használatáról  szóló  törvény  4.  és  azt  követő  szakaszai  alapján  elvégzett  munka  ellenőrzését.  A 
munkacsoport 2000. szeptember 20-i ülésén megállapította, hogy a törvény 4. és azt követő szakaszai  
szerint előírt visszaszolgáltatási eljárással érintett, Ostrov település körüli térség a Gornite lozya és a 
Dolnite lozya elnevezésű helyeket öleli fel, amelyek összesen 208,78 Ha földterületet tesznek ki. Az 
oryahovoi  agrárbizottság  765  határozatot  hozott,  ennek  keretében  az  érintett  térségben  130,5  Ha 
földterület vonatkozásában ismerte el a volt tulajdonosok vagy azok örökösei visszaszolgáltatáshoz 
való jogát. A szakértők emellett megállapították, hogy az 1980-as évek elején haszonélvezetbe adott  
termőföldek  ebben  a  térségben  összesen  26,2  Ha  területet  tettek  ki.  1994-ben  93  haszonélvező 
becsültette fel az általa használt földterületet tulajdonszerzési célzattal, és hogy kifizesse a termőföld 
vételárát a tulajdonosoknak. Egyetlen haszonélvező sem kérte a használt földterület tulajdonszerzését  
a termőföldek tulajdonáról  és  használatáról  szóló törvény végrehajtási  rendelete  61.  és  azt  követő  
szakaszai  által  meghatározott  kiegészítő  határidőn  belül.  A  Gornite  lozya  és  a  Dolnite  lozya  
elnevezésű helyek telekkönyvi térképeit 1990-ben készítették el. 

A fenti  adatok fényében a szakértők a termőföldek visszaszolgáltatására irányuló eljárás folytatása  
tekintetében a következők szerint nyilvánítottak véleményt. Az Ostrov település körüli térségben lévő 
földterületek  haszonélvezőinek  tulajdonszerzési  kérelmeit  összegyűjtő  szakbizottságnak  a  belső 
eljárási szabályok által előírt határidőn belül össze kell állítania a tulajdonszerzési kérelmekkel nem 
érintett földterületek listáját. Az oryahovoi agrárbizottságnak a szakbizottság megállapításai alapján 
módosítania kell a törvény 4. skk. szakaszai által előírt eljárással érintett térség terjedelmét, és ki kell  
zárnia vizsgálódásai köréből a fent említett földterületeket. Az agrárbizottságnak ezt követően a fent  
említett földterületek vonatkozásában a visszaszolgáltatási eljárás rendes szabályait kell alkalmaznia,  
és  az  érintett  földterület  határait  megjelölő  telekkönyvi  térképkivonatot  vagy  –  a  határvonalak 
rekonstruálhatóságának hiányában – a földterületek megosztási tervét is tartalmazó új határozatot kell 
a tulajdonosok tekintetében hoznia.

26 Az ítélet 2012. augusztus 31-én vált véglegessé.
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A bolgár  Kormányzat  2009.  március  4-i  tájékoztatása  szerint  a  Gornite  lozya  elnevezésű  helyen  
visszaszolgáltatott  területek  térképének  megszerkesztésére  irányuló  eljárás  megindítása  a 
közeljövőben  várható.  Az  eljárás  megindításáról  a  Hivatalos  Lapban  jelenne  meg  közlemény;  az 
agrárbizottság felhívná a kérelmezőket és más tulajdonosokat, hogy jelöljék meg földterületeik eredeti 
határvonalait.  Az  így  lefolytatott  konzultációt  követően  kerülne  kidolgozásra  a  visszaszolgáltatott  
területek térképe,  és a kérelmezők az újonnan elkészített,  földterületük pontos határvonalait  jelölő 
telekkönyvi  térkép  kivonatát  is  tartalmazó  új  határozatot  kapnának.  Ez  az  eljárás  az  érdekeltek 
számára költségmentes lenne.

A két kérelmező az 1999. év folyamán igényérvényesítési eljárást indított négy személy, P.Y., G.Y.,  
V.R. és H.G. ellen. A kérelmezők előadták, hogy az agrárbizottság által számukra visszaszolgáltatott  
két földterületet az alperesek jogosulatlanul birtokolták. Az Oryahovoi Kerületi Bíróság előtt indított 
eljárás során a kérelmezők visszavonták a P.Y. és G.Y. alperesek elleni, nagyobb földterületet érintő 
kereseti kérelmüket, így a bírósági eljárás V.R. és H.G. alperesek ellen folytatódott tovább a kisebb 
földterületet  érintően.  Az  Oryahovoi  Kerületi  Bíróság  2001.  április  27-i  ítéletével  a  kérelmezők 
kereseti  kérelmét  alaposnak  találta.  Megállapította,  hogy  az  agrárbizottság  1992.  november  10-i  
határozatával az Ostrov településhez közeli Gornite lozya elnevezésű helyhez tartozó 2.000 m 2 területű 
termőföld feletti kérelmezői jogokat elismerte. A bírósági eljárás során készített szakértői vélemény 
megállapította,  hogy  az  említett  földterület  megfelelt  a  V.R.  és  H.G.  alperesek  által  birtokolt  
területnek. A két alperes a tulajdonosokkal szemben nem tudta bizonyítani, hogy valamilyen dologi  
jogi jogosultság alapján jogszerűen volt a kérdéses termőföld birtokában. A fentiek következtében a 
bíróság kötelezte az alpereseket, hogy az említett földterületet adják a kérelmezők birtokába.

A Vratsai Tartományi Bíróság V.R. alperes fellebbezése folytán eljárva 2002. április 17-i ítéletével  
helybenhagyta  a  kerületi  bíróság ítéletét.  A tartományi  bíróság egyetértett  az  alsóbb fokú bíróság 
indokolásával,  hozzátéve,  hogy V.R.  alperes  egy 1978-as  rendelet  alapján  szerzett  haszonélvezeti  
jogot  az  érintett  termőföld  felett.  V.R.  alperes  azonban  nem  élt  az  államosított  földterületek 
visszaszolgáltatásáról rendelkező jogszabály által biztosított elővásárlási jogával, ezért köteles volt az 
említett  területet  átadni  a  két  kérelmezőnek,  akik  arra  az  agrárbizottság  tulajdonjogot  elismerő  
határozata alapján jogszerűen tarthattak igényt.

V.R. alperes a másodfokú ítélettel szemben felülvizsgálati kérelemmel élt. Kérelméhez mellékelte az 
oryahovoi agrárbizottság 1997-ben hozott egyik határozatát, amely őt, mint P.R. örökösét a Gornite  
lozya  elnevezésű  helyen  található  2.000  m2 területű  szőlőföld  tulajdonosaként  ismerte  el.  A 
kérelmezők  ezzel  szemben  az  agrárbizottság  1997.  október  27-i  határozatára  hivatkoztak.  A 
Semmítőszék 2004. január 28-i határozatával a kérelmezők kereseti kérelmét elutasította. A legfelsőbb 
bírói fórum megállapította,  hogy az ellenérdekű felek egyaránt  az agrárbizottságnak a termőföldek 
tulajdonáról  és  használatáról  szóló  törvény  4.  és  azt  követő  szakaszai  alapján  hozott  egy-egy 
határozatára hivatkoztak,  amelyek  az Ostrov településhez közeli  Gornite lozya  elnevezésű helyhez 
tartozó 2 000 négyzetméter területű termőföld tulajdonosi jogáról rendelkeztek. A tartományi bíróság 
előtti  eljárásban beszerzett  szakértői  véleményekből  azt  a következtetést  vonta le,  hogy az Ostrov  
település körüli  termőföldek elhatároló térképe még nem került  kidolgozásra.  Ezt  a következtetést  
megerősítette az a tény is, hogy a felek által hivatkozott két agrárbizottsági határozat nem tartalmazott 
a  földterületek  határvonalait  jelölő  telekkönyvi  térképkivonatot.  A  Semmítőszék  ennek  alapján 
megállapította,  hogy  a  visszaszolgáltatási  eljárás  még  nem  zárult  le,  továbbá  hogy  a  felperesek 
igényelte  földterület  határvonalak  hiányában  nem volt  beazonosítható.  Konkrét  és  beazonosítható 
ingatlan hiányában a  felperesek tulajdonjogi  igényt  nem érvényesíthettek.  A fentiekben kifejtettek  
alapján  a  legfelsőbb bírói  fórum az  alsóbb  fokú bíróságok ítéleteit  hatályon  kívül  helyezte,  és  a 
bírósági eljárást megszüntette.

A kérelmezők – az Első kiegészítő jegyzőkönyv 1. cikkére hivatkozással - azt sérelmezték, hogy nem 
tudtak teljes mértékben élni visszaszolgáltatáshoz való jogukkal az illetékes nemzeti hatóságoknak a 
visszaszolgáltatási  eljárás  keretében  teljesítendő  formai  követelmények  betartásával  kapcsolatos 
tétlensége okán. A kérelmezők – az Egyezmény 13. cikkére hivatkozással - azt is sérelmezték, hogy a  
javaik tiszteletben tartásához való joguk érvényesítéséhez a bolgár jogban nem állt rendelkezésükre  
hatékony jogorvoslat.  A kérelmezők  azt  is  kérték  a  Bíróságtól,  hogy írjon  elő  a  bolgár  kormány 
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számára egy konkrét határidőt a földjük visszaszolgáltatására irányuló eljárás befejezése érdekében 
valamennyi szükséges intézkedés megtétele végett.

A Bíróság ítélkezési gyakorlata alapján emlékeztetett arra, hogy egy kérelmező az Egyezmény Első  
kiegészítő jegyzőkönyve 1. cikkének megsértésére kizárólag akkor hivatkozhat, hogyha az állítólagos 
jogsértés  az  említett  cikk szerinti  „javait”  érinti.  A „javak”  fogalma  egyaránt  magában  foglalja  a  
„materiális  javakat”  és  a  vagyoni  értékű jogokat,  többek között  az  adott  állam belső  joga  szerint 
elismert olyan igényeket, amelyek alapján a kérelmező a tulajdonjog tényleges megszerzéséhez vezető  
„jogi várománnyal” rendelkezik.  A Bíróság kimondta továbbá, hogy a kérelmező azon reménye, hogy 
hosszú  idő  óta  nem  gyakorolható  tulajdonjoga  ismételt  elismerést  nyer,  nem  tekinthető  az  Első 
Kiegészítő Jegyzőkönyv 1. cikke szerinti jószágnak. Ugyanez a megítélése a feltétel nem teljesítése  
esetén megszűnő feltételes követelésnek is. Ha azonban egy Részes Állam az Egyezmény és az Első 
Kiegészítő  Jegyzőkönyv  ratifikálása  után  olyan  jogszabályt  fogad  el,  amely  a  korábbi  politikai 
rendszerben  elkobzott  javaknak  az  eredeti  tulajdonosok  részére  történő  teljes  vagy  részleges 
visszaszolgáltatását  írja  elő,  akkor  a  visszaszolgáltatási  feltételeknek  megfelelő  személyek 
vonatkozásában az ilyen  jogi  szabályozás  az Első Kiegészítő Jegyzőkönyv  1.  cikke által  védett  új 
tulajdonjogi jogosultságot eredményezhet. Ez az elv az Egyezmény ratifikálását megelőzően hatályba 
lépett  jogszabály  által  biztosított  visszaszolgáltatási  vagy  kárpótlási  jog  vonatkozásában  is 
alkalmazható, feltéve, hogy ez a jogi szabályozás az Első Kiegészítő Jegyzőkönyv ratifikálása után is 
hatályban  marad.  A  Bíróság  ebben  a  tárgykörben  már  kimondta,  hogy amennyiben  egy  állam a 
jogszerűtlenül elkobzott javak visszaszolgáltatására jogszabályt fogadott el, akkor a visszaszolgáltatás 
gyakorlati  megvalósulását  gátló – hosszabb ideig tartó,  gyors  és rendszerszerű állami  beavatkozás  
hiányában  fennálló  –  törvényi,  közigazgatási  akadály vagy hatósági  gyakorlat  az  Első  Kiegészítő 
Jegyzőkönyv 1. cikkében biztosított  tulajdonjog tényleges védelmi kötelezettsége adott állam általi  
megszegésének minősülhet.

A jelen ügyben a Bíróság megállapította,  hogy a két  kérelmező élt  a  termőföldek tulajdonáról  és  
használatáról  szóló törvényben  biztosított  lehetőséggel,  és  az  egykor  nagyapjuk  tulajdonát  képező 
földterületek visszaszolgáltatását kérelmezték. Az agrárbizottság 1992. november 10-i határozatával 
az  érintett  termőföldek  vonatkozásában elismerte  a  kérelmezők  visszaszolgáltatási  vagy kárpótlási  
jogosultságát.  Ugyanez  a  bizottság  1997.  október  27-i  határozatával  elismerte  a  kérelmezők 
visszaszolgáltatáshoz  való  jogát  az  érintett  termőföld  eredeti  határvonalak  által  meghatározható 
területére.  A  kérelmezők  számára  kedvező  fenti  határozatok  ellenére  a  végső  fokon  eljárt  
Semmítőszék úgy ítélte meg, hogy az érdekeltek a nemzeti jogi szabályozás alapján nem jogosultak a 
megfelelően be nem azonosítható ingatlan tulajdonára, mert  az érintett  terület határvonalait  a fenti  
agrárbizottsági  határozatok  pontosan  nem  határozták  meg.  A  Bíróság  következtetése  szerint  a 
kérelmezők nem rendelkeztek ténylegesen dologi jogi jogosultsággal egy dolog felett.

A  Bíróság  ugyanakkor  megállapította,  hogy  az  agrárbizottság  1997.  október  27-i  határozatával 
elismert  visszaszolgáltatáshoz  való  jog  és  a  hozzá  kapcsolódó  pénzbeli  kárpótlás  lehetősége  a 
termőföldek  tulajdonáról  és  használatáról  szóló  törvény  4.  és  azt  követő  szakaszaiban  biztosított 
visszaszolgáltatáshoz  való  jog  egyik  formáját  jelentette.  Ezt  a  közigazgatási  határozatot  a 
későbbiekben  jogorvoslattal  nem támadták  meg,  továbbá  nem is  változtatták  meg.  A  tartományi  
kormányzó által 2000-ben felállított munkacsoport következtetései szerint egyébként úgy tűnik, hogy 
az  Ostrov  településhez  közeli  földterületek  elegendő  nagyságúak  voltak  ahhoz,  hogy  mind  a 
haszonélvezők,  mind pedig a korábbi  tulajdonosok – köztük a kérelmezők – tulajdonjogi  igényeit  
kielégíthessék. E tényezők alapján a Bíróság megítélése szerint a két kérelmező jogos várakozással  
bízhatott  a  régebbi  határvonalak  által  meghatározható  termőföld  tulajdonjogának  megszerzésében 
vagy  pénzbeli  kárpótlásban  ugyanazon  földterület  tekintetében.  A  Bíróság  szerint  ez  a  jogos 
várakozás, mint jog az Első Kiegészítő Jegyzőkönyv 1. cikkében említett „javak” fogalma alá vonható, 
ezáltal pedig az említett cikk a jelen ügyben alkalmazhatóvá válik.

A Bíróság észlelte, hogy a kérelmezők visszaszolgáltatáshoz való joguk 2009. március 9-i elismerése  
ellenére nem tudták birtokba venni  a kérdéses földterületet,  különösen a Gornite lozya  elnevezésű 
helyen  fekvő,  visszaszolgáltatott  földek  határvonalait  jelölő  térkép  hiányában.  A  kérelmezők 
államosított  földjükért  kárpótlást  sem kaptak.  A  Bíróság  megítélése  szerint  az  említett  helyzet  a  
kérelmezők javainak tiszteletben tartásához való jogba történő beavatkozásnak minősül, és ezért azt az 
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Első  Kiegészítő  Jegyzőkönyv  1.  cikke  (1)  bekezdésének  első  mondatában  foglaltak  alapján  kell  
vizsgálni.

A  Bíróság  emlékeztetett  arra,  hogy  a  javak  tiszteletben  tartásához  való  jogba  történő 
beavatkozás akkor minősülhet igazoltnak, ha a beavatkozást törvény írja elő, közérdekű célból 
történik, valamint a közösség érdekeinek biztosítása és az egyén alapvető jogainak védelme 
között egyensúlyi helyzetet teremt. A Bíróság megállapította, hogy a kérelmezők nem vitatják 
sem a termőföldek visszaszolgáltatásáról  szóló nemzeti  szabályozás  törvényi  jellegét,  sem 
pedig a szabályozás társadalmi hasznát. A Bíróság a Naydenov-ügyben hozott ítéletében már 
rámutatott  arra,  hogy  a  termőföldek  visszaszolgáltatásáról  szóló  törvényi  szabályozás 
változása  nem  tekinthető  a  jogállamiság  elvébe  ütközőnek,  amennyiben  a  módosítások 
technikai  jellegűek  voltak,  és  érdemben  nem  érintették  az  érdekeltek  jogait.  Elismerte 
továbbá,  hogy a termőföldek  tulajdonáról  és  használatáról  szóló  törvény 4.  és  azt  követő 
szakaszaiban előírt rendelkezések valamennyi érintett személy érdekeinek figyelembevételére 
törekedtek, és hogy az e törvényi rendelkezésen alapuló beavatkozás mások jogai védelmének 
törvényes célját követte. A Bíróság nem látta okát annak, hogy az említett következtetéseitől a 
jelen ügyben eltérjen. Feladata marad viszont annak megállapítása,  hogy a jelen ügyben a 
beavatkozás során tiszteletben tartották-e az arányosság követelményét.
A közösség érdekeinek biztosítása és az egyén alapvető jogainak védelme közötti egyensúly létének  
meghatározása  érdekében  a  Bíróságnak  vizsgálnia  kell,  hogy  a  földterületek  kérelmezők  részére 
történő visszaszolgáltatásához  a  bolgár  hatóságok számára  szükséges  időtartam nem jelentett-e  az 
érintetteknek  aránytalan  és  túlzó  terhet.  Az  államok  széleskörű  mérlegelési  jogkörrel  bírnak  a 
közérdek  meghatározása  tekintetében,  különösen  a  gazdasági  vagy  szociális  reformintézkedések 
elfogadása és alkalmazása terén. Mindazonáltal egy közérdekű ügyben, mint például a személyek egy 
csoportját megillető tulajdonjog érvényesítése esetében, a közhatalmi szervek kötelesek kellő időben, 
szabályosan és a lehető legösszehangoltabban eljárni.

Ami  a  jelen  ügyet  illeti,  a  Bíróság  megállapította,  hogy a  kérelmezők  visszaszolgáltatáshoz  való 
jogának az eredeti  határvonalak szerint meghatározott földterület tekintetében történő elismeréséről 
szóló határozatot 1997 októberében hozták. Három évvel később a tartományi kormányzó felállított 
egy szakértői csoportot, amelynek feladatául rendelte az Oryahovo tartományban fekvő termőföldek 
visszaszolgáltatásáért felelős illetékes szervek munkájának ellenőrzését. A szakértők 2000. szeptember 
20-i jelentésükben meghatározták az Ostrov település környéki földek teljes területét, az e településhez 
közeli földek tulajdonjogát megszerezni kívánó haszonélvezők számát, valamint az e személyek által 
megvásárolható földek maximális  területét.  A szakértők ezt  követően azt javasolták a termőföldek 
visszaszolgáltatásáért felelős állami  szakigazgatási  szervnek,  hogy tegyen konkrét  intézkedéseket  a 
termőföldek tulajdonáról és használatáról szóló törvény 4. és azt követő szakaszaiban előírt eljárás  
alkalmazási  területének  csökkentése,  továbbá  az  érintetteknek  visszaszolgáltatott  földterületek 
határvonalait jelölő térkép kidolgozása érdekében. A Bíróság rámutat arra, hogy 2009. március 4-én,  
azaz  nyolc  évvel  később  a  kérelmezők  még  mindig  nem ismerték  földjeik  határvonalait,  mert  a  
visszaszolgáltatott földek határvonalait jelölő térkép továbbra sem került kidolgozásra.

A Bíróság elismerte, hogy egy ilyen térkép kidolgozása szükségszerűen magában foglalta a különböző 
földterületek határainak előzetes  meghatározását,  a  feltérképezést  végző földmérő  szakember  vagy 
szakértő szervezet kiválasztását, valamint egyéb, pusztán technikai jellegű feladat elvégzését. A bolgár  
kormány vitathatatlanul nem hivatkozott semmilyen olyan körülményre, amely a visszaszolgáltatott  
földek  határvonalait  jelölő  térkép  kidolgozása  tekintetében  mutatkozó  jelentős  késedelem 
magyarázatául  szolgálhat.  Mindez  azért  sem  tűnik  kimenthető  késedelemnek,  mert  az  illetékes 
hatóságok  már  2000  szeptemberétől  –  a  tartományi  kormányzó  által  felállított  szakértői  csoport 
jelentése elfogadásának időpontjától – rendelkeztek az e feladat elvégzéséhez szükséges valamennyi  
ismerettel és elemmel. A Bíróság kiemelte, hogy ez az eljárási késedelem semmilyen körülmények 
között sem tudható be a kérelmezők magatartásának, akik földjük visszaszerzése érdekében minden 
szükséges intézkedést megtettek, és semmilyen eljárási hibát nem vétettek, amely akadályozta volna 
az agrárbizottságot vagy más szakhatóságokat feladataik kellő időben való ellátásában.

33



A közigazgatási szerveknek a telekkönyvi térkép kidolgozása terén tanúsított tétlensége hátrányosan  
befolyásolta  a  kérelmezők  nemzeti  jog  szerint  biztosítani  kívánt  vagyonjogi  jogszerzését.  Az 
agrárbizottság kedvező döntéseire támaszkodva a kérelmezők igényérvényesítési eljárást indítottak a 
Gornite lozya elnevezésű helyen fekvő földterület birtokosai ellen. A kérelmezőket megillető dologi  
jog  tárgyában  a  különböző  fokú  bíróságok  ellentétes  tartalmú  döntéseket  hoztak:  az  első-  és  
másodfokú bíróság megállapítása szerint az agrárbizottság határozatai a kérelmezők tulajdonjogának 
elismerését  eredményezték,  míg  a  Semmítőszék  úgy  ítélte  meg,  hogy  e  határozatok  a 
visszaszolgáltatott  termőföld  határvonalait  jelölő  telekkönyvi  térképkivonat  hiányában  nem 
alkalmasak a kérelmezők tulajdonjogának elismertetésére. A Gornite lozya elnevezésű helyen fekvő 
földek  határvonalait  jelölő  térkép  hiánya  több  mint  hat  éven  keresztül  jogbizonytalanságot  
eredményezett  a  tekintetben,  hogy  a  kérelmezőket  a  nemzeti  jogi  szabályozás  szerint  megilleti-e 
dologi  jogi  jogosultság.  Ezt  a  bizonytalan  jogi  helyzetet  csak  2004  januárjában  oldotta  fel  a 
Semmítőszék:  a  kérelmezők  kereseti  kérelmét  elutasította  arra  hivatkozással,  hogy  földterületük 
határvonalai térképészetileg nem kerültek meghatározásra, és így a kérelmezők a nemzeti jog szerint  
beazonosíthatatlan  ingatlanon  tulajdonjogot  nem  szerezhettek,  igényük  bírósági  úton  történő 
érvényesítésére nem volt joguk.

A Bíróság a fenti tényezők ismeretében arra a következtetésre jutott, hogy a bolgár hatóságok nem az 
Első Kiegészítő Jegyzőkönyv 1. cikke által megkövetelt gondossággal jártak el. A Bíróság különösen 
úgy  véli,  hogy  a  visszaszolgáltatási  eljárás  elhúzódása  felborította  a  kérelmezők  dologi  jogának 
védelme és a közérdek biztosítása közötti egyensúlyt, továbbá hogy mindez az érintettekre aránytalan 
és túlzó terhet rótt, tehát  Első Kiegészítő Jegyzőkönyv 1. cikkének megsértését megállapította.

A  Bíróság  következetes  ítélkezési  gyakorlata  alapján  emlékeztetett  arra,  hogy  a  13.  cikk  az 
Egyezmény vagy a kiegészítő jegyzőkönyvei által védett jogok sérelme esetén kívánja meg a belső 
jogorvoslati lehetőségek kimerítését. A 13. cikk az Egyezménnyel szentesített jogok és szabadságok 
érvényesítését lehetővé tevő belső jogorvoslati eszközök biztosítását írja elő. Ez a rendelkezés tehát  
megköveteli,  hogy  az  Egyezmény  védte  jogok  sérelmére  alapított  panasz  esetén  az  érintettek  az 
illetékes nemzeti  hatóság előtt  belső jogorvoslattal  élhessenek,  és hogy e hatóságok a jogsérelmet  
orvosolják, habár a részes államok bizonyos mérlegelési jogkörrel rendelkeznek az említett cikkből 
fakadó kötelezettségeik teljesítésének módját illetően. A 13. cikk által megkívánt jogorvoslatnak mind 
jogi, mind gyakorlati szempontból „hatékonynak” kell lennie.

A Bíróság  emlékeztetett  arra,  hogy a  kérelmezőknek  az  Első  Kiegészítő  Jegyzőkönyv  1.  cikkére 
alapított panaszát befogadhatónak találta, és meg is állapította az említett cikk megsértését. Mindebből 
következik, hogy a kérelmezők az Első Kiegészítő Jegyzőkönyv 1. cikkének megsértésére hivatkozva 
megalapozott panaszt nyújtottak be, és hogy az Egyezmény 13. cikke is alkalmazható a jelen ügyben.

A bolgár  Kormányzat  álláspontja  szerint  a  kérelmezők  az  állam ellen  indítandó kártérítési  perrel 
elérhették volna a javaik tiszteletben tartásához fűződő joguk megsértésének orvoslását. A Bíróság  
ugyanakkor  úgy  véli,  hogy  a  kérelmezők  által  panaszolt  jogsértés  az  Ostrov  település  körüli  
visszaszolgáltatott  földek határvonalait  jelölő térkép kidolgozása tekintetében a nemzeti  hatóságok 
által  tanúsított  indokolatlan  késedelemből  ered,  a  bolgár  Kormányzat  pedig  nem  hivatkozott 
semmilyen jogorvoslati lehetőségre, amely lehetővé tette volna a kérelmezők számára e közigazgatási 
eljárás menetének felgyorsítását. Az Első Kiegészítő Jegyzőkönyv 1. cikkének megsértésére alapított  
panasz kapcsán a bolgár Kormányzat  a belső jogorvoslati eszközök ki nem merítésének kifogására 
hivatkozott.  A Bíróság  ezt  a  kifogást  vizsgálva  megerősítette,  hogy az  állam felelősségéről  szóló 
törvény 1.  cikkének (1)  bekezdésében előírt  eljárási  lehetőség nem tekinthető az  érintettek javaik  
tiszteletben  tartásához  való  joga  állítólagos  megsértésének  orvoslására  a  nemzeti  jog  szerint 
elegendően alkalmas jogorvoslati eszköznek. Az állam felelősségének megállapítására irányuló ezen 
nemzeti eljárás a fentiek alapján nem alkalmas arra sem, hogy az Egyezmény 13. cikkének megsértése  
esetén megfelelő jóvátételt nyújtó jogorvoslati eszköznek minősítsék.

A Bíróság megállapította, hogy a közigazgatási eljárási törvény 256. és 257. szakaszai megteremtik a  
közigazgatási  eljárások  felgyorsításának  lehetőségét;  az  eljáró  bíróságok  határidő  tűzésével  
kötelezhetik  a  közigazgatási  szerveket  meghatározott  közigazgatási  cselekmények,  intézkedések 
megtételére.  Vitathatatlan  ugyanakkor,  hogy  ezek  a  rendelkezések  csak  2007  márciusában  léptek 
hatályba, amikor a kérelmezők által indított visszaszolgáltatási eljárás már több éve húzódott. A bolgár  
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kormány emellett semmilyen bírósági döntést nem tudott felmutatni annak alátámasztására, hogy a  
közigazgatási  eljárási  törvény  említett  rendelkezései  a  termőföldek  visszaszolgáltatására  irányuló  
eljárásban és a kérelmezők konkrét ügyében ténylegesen alkalmazásra kerültek volna. A Bíróság úgy 
ítéli tehát meg, hogy a jelen ügy sajátos körülményei között a közigazgatási eljárási törvény 256. és 
257. szakaszaiban előírt jogi lehetőség az Egyezmény 13. cikke tekintetében nem minősül elegendően 
hatékony jogorvoslatnak.

A Bíróság a fentiekre tekintettel a 13. cikk megsértését megállapította.

A Bíróság emlékeztetett arra, hogy ítéletének az Egyezmény 46. cikke alkalmazása alapján történő 
végrehajtása  keretében  a  jogsértést  megállapító  ítélet  folyományaként  a  panaszolt  állam nemcsak 
meghatározott pénzösszegek kérelmezők részére történő fizetésére köteles igazságos elégtétel címén,  
hanem  egyúttal  kötelessége  –  a  Miniszteri  Bizottság  ellenőrzése  mellett  –  a  jogsértés  orvoslása  
érdekében  szükséges  általános  illetve  egyedi,  az  állam belső  jogrendjébe  ágyazódó  intézkedések 
megtétele  is.  Az  Egyezményből,  különösen  annak 1.  cikkéből  következik  továbbá,  hogy a  részes 
államok az Egyezmény ratifikálásával kötelezettséget vállalnak belső joguk és az Egyezmény közötti  
összhang megteremtésére. 

A  jelen  ügyben  a  Bíróság  megállapította  az  Első  Kiegészítő  Jegyzőkönyv  1.  cikkének  és  az 
Egyezmény  13.  cikkének  megsértését  a  visszaszolgáltatási  eljárás  lefolytatásának  túlzott  mértékű 
elhúzódása és az elhúzódás orvoslására alkalmas belső jogorvoslati eszközök hiánya miatt. A Bíróság 
megjegyezte: más bolgár ügyekben már megállapította, hogy a visszaszolgáltatási eljárás igazolatlan  
elhúzódása az Első Kiegészítő Jegyzőkönyv 1. cikkében garantált javak tiszteletben tartásához való 
jog sérelmét  eredményezte.  A Bírósághoz ezenfelül  több másik  kérelem is érkezett  ugyanebben a  
tárgykörben. Az említett indokolás figyelembevételével és a bolgár Kormányzatnak az Egyezmény 46. 
cikkéből fakadó kötelezettségei teljesítésében való közreműködés céljából a Bíróság javasolta, hogy a 
jelen ítélet végrehajtása érdekében foganatosítandó általános intézkedések keretében a belső jogban a 
termőföldek  visszaszolgáltatására  irányuló  eljárás  kellő  időben  történő  lefolytatása  érdekében  az 
illetékes  nemzeti  hatóságok  közigazgatási  eljárására  vonatkozó  konkrét  eljárási  határidőket  előíró 
szabályokat, valamint a fenti határidők be nem tartása esetére az érintett személyek számára hatékony  
jogorvoslati eszközökkel kártérítést biztosító szabályokat fogadjanak el.

A  jelen  ügyben  foganatosítandó  egyedi  intézkedéseket  illetően  úgy  tűnik,  hogy  a  kérelmezők 
visszaszolgáltatáshoz  való  joga  érvényesítésének  fő  akadálya  a  hatóságoknak  a  különböző 
közigazgatási  feladatok  ellátása  –  különösen  az  Ostrov  település  körüli  visszaszolgáltatott  földek 
határvonalait jelölő telekkönyvi térkép kidolgozása – terén tanúsított tétlensége. A Bíróság ezért úgy 
ítélte,  hogy  a  jelen  ügyben  a  legmegfelelőbb  egyedi  intézkedés  a  kérelmezőket  érintő 
visszaszolgáltatási eljárás további késedelem nélküli befejezése lenne.

2. Luan de Souza Ribeiro Franciaország elleni ügye (22.689/07. sz. ügy)
A kérelmező brazil állampolgár, aki családjával hétéves kora óta élt Francia Guyanában; 2006-ban két 
hónap - két év próbaidőre felfüggesztett – szabadságvesztésre ítélték kábítószer birtoklása miatt. 

A  kérelmezőt  2007.  január  25-én  egy közúti  ellenőrzés  során  megállították,  és  mikor  nem tudta 
bizonyítani, hogy francia földön tartózkodása jogszerű, letartóztatták és egy közigazgatási kiutasító 
végzést és egy közigazgatási őrizetet elrendelő végzést hoztak ellene. 

A kérelmező másnap délután 3 óra 11 perckor kérte a Cayenne-i Közigazgatási Bíróságtól a kiutasító  
végzés  bírósági  felülvizsgálatát  különösen  arra  alapítottan,  hogy   megsértették  a  külföldiek  és 
menedékkérők beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvénykönyvet (CESEDA), valamint hivatkozva 
az  Európai  Emberi  Jogi  Egyezmény  8.  cikkére.  Egyidejűleg  sürgősségi  kérelmet  nyújtott  be  a  
bírósághoz  a  kiutasító  végzés  végrehajtásának  felfüggesztése  iránt  –  minthogy  a  Tengerentúli  
Területeken alkalmazandó különleges  rendszer alapján a közigazgatási bíróságokhoz való fordulás 
nem rendelkezik automatikus felfüggesztő hatállyal. A kérelmező kérelmében utalt a kiutasító végzés  
felfüggesztésének  sürgős  szükségességére,  és  komoly  kételyeit  fejezte  ki  annak  törvényessége 
tekintetében. Ugyanezen a napon délután 4 órakor, alig 50 perccel azután, hogy kérelmét a Cayenne-i  
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Közigazgatási Bírósághoz benyújtotta,  a kérelmezőt  kitoloncolták Brazíliába. Aznap este a bíróság 
bírósági felülvizsgálat iránti kérelmét okafogyottnak minősítette, minthogy már kitoloncolták. 

A kérelmező 2007 augusztusában illegálisan visszatért Francia Guyanába. A Cayenne-i Közigazgatási 
Bíróság 2007.  október 4-én megvizsgálta az eredeti  kiutasító végzés bírósági  felülvizsgálata iránti  
korábbi kérelmét (amely tekintetében az eljárás érdemben még folyamatban volt), és 2007.október 18-
án megállapította, hogy a végzés törvénysértő, és azt hatályon kívül helyezte.  A bíróság figyelembe 
vette a kérelmező által csatolt igazolásokat, amelyekből kitűnt, hogy Francia Guyanában járt iskolába, 
továbbá  az  a  tény,  hogy  az  anyjának  volt  tartózkodási  engedélye.  Úgy  találta,  hogy  teljesíti  a 
CESEDA-ban meghatározott azon feltételeket, amely mentesíti őt a kitoloncolás alól. 

A kérelmező számára 2009 júniusában kiadtak egy "látogatói" tartózkodási engedélyt, amelyet 2012-
ig megújítottak. Jelenleg egy  "magán- és családi élet" érdekében kiadott,  megújítható tartózkodási  
engedélye van. 

A kérelmező azt állította, hogy Brazília toloncolása az Egyezmény 8. cikkében biztosított,  magán – és  
családi életének tiszteletben tartásához fűződő jogába való indokolatlan beavatkozásnak minősült. Az 
Egyezmény 13. cikkére hivatkozással azt sérelmezte, hogy lehetetlen volt számára a kiutasító végzés  
jogszerűségének vitatása annak végrehajtása előtt.

Az Egyezmény 13. cikke biztosítja egy hatékony jogorvoslat – jogszabályi és gyakorlati - létezését  
nemzeti  szinten,  az  Egyezményben  biztosított  jogok  és  szabadságok  érvényesítése  érdekében.  A 
Bíróság rámutatott,  hogy az államok mérlegelési jogkörébe tartozik eldönteni, hogy milyen módon 
teljesítik a 13. cikk alapján fennálló kötelezettségeiket, sőt azokban az esetekben, amikor egy külföldi  
a kiutasító végzést támadja magán- és családi életébe való beavatkozásra hivatkozva,  ahhoz, hogy a  
jogorvoslat hatékony legyen, az sem szükséges, hogy a jogorvoslatnak azonnali felfüggesztő hatálya 
legyen, ellentétben azzal az esettel, amikor a kiutasító végzést az Egyezmény 3. cikkével ellentétes  
embertelen vagy megalázó bánásmód, vagy az élethez való jog (2. cikk) megsértésének veszélyére 
hivatkozva támadják. 

A Bíróság hangsúlyozta, hogy egyedüli feladata, összhangban a szubszidiaritás elvével, az volt, hogy 
megvizsgálja  a  hazai  eljárások  hatékonyságát,  és  megbizonyosodjék  arról,  hogy azok tiszteletben 
tartják az emberi jogokat, ami a kérelmező esetében azt jelentette , hogy meg kellett határozni, vajon 
biztosítottak-e számára hatékony biztosítékokat az Egyezmény 8. cikkét állítólagosan sértő kiutasító 
végzés végrehajtása elleni védelme érdekében.

A Bíróság először is kiemelte, hogy a kérelmezőt Francia Guyanából letartóztatása után kevesebb, 
mint 36 óra leforgása alatt eltávolították. Kiemelte a kérelmező helyzete hatóságok általi vizsgálatának 
a felületes jellegét, miként azt a tömör és sztereotip indokolás és az a tény is mutat, hogy a végzést a  
kérelmezőnek  közvetlenül  letartóztatása  után  kézbesítették.  Továbbá,  letartóztatása  időpontjában a 
kérelmezőt  a francia jog a  kiutasítás minden formája  ellen védte,  miként  azt  később a Cayenne-i  
Közigazgatási  Bíróság  megerősítette,  amikor  a  végzés  jogszabályba  ütközését  állapította  meg  A 
Bíróság ezért úgy ítélte hogy a kérelmező Brazília toloncolása időpontjában komoly kérdésként merült  
fel, hogy kiutasítása összeegyeztethető-e az Egyezmény 8. cikkével, és hogy a kérelmező panasza a 
13. cikk alkalmazásában"védhető" volt. 

A  Bíróság  ezt  követően  megvizsgálta  a  kérelmező  előtt  a  kiutasító  végzés  vitatására  nyitva  álló 
lehetőségeket.  A  Cayenne-i  Közigazgatási  Bírósághoz  fordulhatott,  amely  szerv  vonatkozásában 
teljesültek a függetlenség, a pártatlanság és a panasz vizsgálatára vonatkozó hatáskör követelményei,  
és  ebben az  eljárásban előadhatta  részletesen bizonyítékait  a  tekintetben,  hogy magán-  és  családi  
életének nagy részét Francia Guyanában töltötte. A Bíróságnak azonban észlelnie kellett: az a tény,  
hogy a kérelmezőt Brazíliába toloncolták 50 perccel azután, hogy a közigazgatási bírósághoz fordult,  
ténylegesen kizárta jogi érveinek bármiféle komoly vizsgálatának minden lehetőségét. Továbbá, noha 
a sürgősségi eljárásban a bíróságnak elméletileg lett volna lehetősége megvizsgálni a kérelmező érveit,  
és - ha szükséges - a kiutasító végzés végrehajtását felfüggeszteni, az adott esetben a sietség miatt,  
amellyel  a  végzést  végrehajtották,  a  sürgősségi  ügyben  eljáró  semmi  mást  nem  tehetett,  mint  
megállapította  a  kérelem okafogyottá  válását.   A kérelmező tehát  kizárólag közigazgatási  hatóság 
határozata  alapján  toloncolták  ki.  Noha  a  Bíróság  tudatában  van  a  jogorvoslathoz  való  gyors 
hozzáférés  fontosságának,  e sebesség nem mehet  el  odáig,  hogy leküzdhetetlen vagy indokolatlan 
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akadályt  képezzen  a  jogorvoslat  igénybevételével  szemben,  vagy  elsőbbséget  élvezzen  annak 
gyakorlati hatékonyságával szemben.

A  fentiek  fényében  a  Bíróság  úgy  ítélte,  hogy  a  mód,  ahogyan  a  kérelmező  kitoloncolását 
végrehajtották, rendkívül gyors volt, csaknem felületes, megfosztva őt annak minden esélyétől, hogy a 
kiutasító  végzés  jogszerűségét  a  nemzeti  hatóság  kellő  alapossággal  megvizsgálja,  biztosítva  a  
szükséges eljárási biztosítékokat.

Ezen  túlmenően,  noha  tudatában  volt  az  Államok  illegális  bevándorlás  elleni  küzdelme 
szükségességének, a Bíróság nem tudta elfogadni  a Kormányzat  azon érvét,  hogy Francia Guyana 
földrajzi helyzete, és az erős migrációs nyomás igazolja a rendes jogi szabályozás alóli kivételt, illetve  
azt  módot,  ahogyan  azt  ott  alkalmazzák.  Az  Államoknak  adott  mérlegelési  jogkör,   hogy milyen 
módon  teljesítik  a  13.  cikk  alapján  fennálló  kötelezettségeiket,  nem eredményezheti  azt,  hogy az  
egyénektől megtagadják azokat a minimális eljárási biztosítékokat, amelyek ahhoz szükségesek, hogy 
megvédjék őket az önkényes kiutasítástól. A Szerződő Államoknak kötelessége a bírósági szervezetet 
oly módon megszervezni, hogy a bíróságok megfeleljenek e rendelkezés követelményeinek.

A Bíróság úgy találta, hogy a kérelmező a gyakorlatban nem jutott hatékony jogorvoslathoz, amikor  
kitoloncolták, ezzel megsértették az Egyezmény 13. cikkét az Egyezmény 8. cikkével összefüggésben, 
és ezt a helyzetet nem orvosolták a tartózkodási engedély későbbi kiadásával.

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

3. Khaled El-Masri Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság elleni ügye (39.630/09. számú ügy)27

A kérelmező libanoni származású német állampolgár, aki Ulmban (Németország) él. Előadása szerint 
2003. december 31-én busszal Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságba érkezve a határátlépésnél a  
macedón rendőrség letartóztatta. Egy szkopjei szállodába vitték, ahol 23 napig egy szobában bezárva  
tartották, és angolul faggatták – annak ellenére, hogy nem beszéli jól a nyelvet – állítólagos terrorista 
kapcsolatairól.  Kérését,  miszerint  lépjenek  kapcsolatba  a  német  követséggel,  elutasították.  Egy 
alkalommal, mikor kijelentette: el akarja hagyni a szállodát, azzal fenyegették, hogy lelövik.

A kérelmezőt 2004. január 23-án, megbilincselve és bekötött szemmel, a szkopjei reptérre vitték, ahol 
álarcos  emberek  kegyetlenül  megverték.  Levetkőztették,  egy  tárggyal  megerőszakolták,  később 
pelenkát  adtak  rá,  és  melegítőbe  öltöztették.  Megbilincselve  csuklyában,  az  érzékeitől  teljesen 
megfosztva erőszakkal feltették egy repülőgépre, amelyet macedón titkos ügynökök vettek körül. A 
gépen a földre lökték,  leláncolták és erőszakkal  nyugtatókat  adtak be neki.  A kérelmező szerint  a  
felszállást  megelőzően  vele  szemben  –  nagy  valószínűséggel  egy  CIA  kiadatási  csapat  által  –  
alkalmazott  bánásmód  figyelemreméltó  módon  egyezett  egy  utóbb  nyilvánosságra  került  CIA 
dokumentumokban leírt, úgynevezett „elfogási sokk” bánásmódhoz.

A kérelmezőt egy másik országba vitték, ahol melegebb volt a külső hőmérséklet, mint Szkopjében, 
ami  számára  elegendő volt  ahhoz  a  következtetéshez,  hogy őt  nem Németországba  vitték  vissza, 
ahogy mondták neki. Később rájött, hogy Afganisztánban van. Előadása szerint több mint 4 hónapig 
tartották  fogva  egy  apró,  koszos  és  sötét  betoncellában  egy  Kabul  melletti  téglagyárban,  ahol  
ismételten vallatták,  ütötték,  rúgták és fenyegették. Ismételt  kéréseit,  hogy találkozhasson a német  
Kormányzat képviselőjével, figyelmen kívül hagyták. A kérelmező fogva tartásának ideje alatt, 2004. 
márciusában éhségsztrájkba kezdett,  tiltakozásul az ellen, hogy törvényes vád nélkül tartják fogva. 
Áprilisban,  éhségsztrájkja  37  napján  nem  evett,  állítása  szerint  kényszer-táplálták  egy  csövön 
keresztül, amely súlyosan megbetegítette és ágynak döntötte.  2004. májusában állítólag egy második 
éhségsztrájkba kezdett.

A kérelmezőt  2004.  május  28-án  bekötött  szemmel  és  megbilincselve  repülővel  Albániába,  majd 
onnan Németországba vitték.  A kérelmező  súlya  18 kilóval  volt  kevesebb mint  néhány hónappal  
korábban,  amikor  elhagyta  Németországot.  Visszatérését  követően  rögtön  ügyvédhez  fordult  és 
számos jogi eljárást kezdeményezett azóta. 2004-ben nyomozás indult Németországban a kérelmező 
vádjai  alapján,  mely  szerint  őt  jogtalanul  elrabolták,  őrizetbe  vették  és  megerőszakolták.  2007.  

27 Az ítéletet a Nagykamara 2012. december 13-án hozta.
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januárjában a müncheni főügyész letartóztatási parancsot adott ki számos CIA ügynök ellen, akiknek a 
nevét nem hozták nyilvánosságra, mivel részt vettek a kérelmező állítólagos elrablásában.

Az Egyesült  Államokban a kérelmező képviseletében az Amerikai  Polgári Szabadságért Szövetség 
által  2005.  decemberében  a  CIA korábbi  vezetője,  valamint  ismeretlen  CIA  ügynökök  ellen  tett  
feljelentést  elutasították.  A  bíróság  döntése,  amely  azáltal  vált  jogerőssé,  hogy  a  felülvizsgálati 
kérelmet  az Egyesült  Államok Legfelsőbb Bírósága 2007.  októberében elutasította,  megállapította,  
hogy az Állam azon érdeke, hogy megőrizze az államtitkokat, előbbre való, mint a kérelmezőnek az 
igazságtételhez fűződő egyéni érdeke.

A  kérelmező  képviselője  által  Macedónia  Volt  Jugoszláv  Köztársaságban  2008.  októberében 
ismeretlen tisztségviselők ellen a kérelmező jogtalan fogva tartása és erőszakos elrablása miatt  tett  
feljelentést a szkopjei főügyész 2008. decemberében elutasította.

A Macedónia  Volt  Jugoszláv Köztársaság Kormányzatának álláspontja  az  volt,  hogy a kérelmező  
2003. december 31-én lépett be az ország területére, a rendőrség kihallgatta, mint hamis okmányokkal 
utazással gyanúsítottat, majd engedélyezték számára az országba való belépést, majd azt követően a  
koszovói határon keresztül elhagyta az országot

Európában számos nemzetközi vizsgálat folyt – az európai kormányok részvételével - a „rendkívüli  
kiadatásokra” vonatkozó állításokkal kapcsolatban, amelyek utalnak a kérelmező ügyére is. 

Így  például  a  2006-2007-ben  az  Európa  Tanács  Jogi  Ügyekkel  és  Emberi  Jogokkal  Foglalkozó 
Bizottsága a svájci Dick Marty szenátor jelentéstevővel vizsgáltatta ezeket az állításokat.. A 2007-es  
Marty-jelentés szerint a kérelmező esete „dokumentált kiadatási ügy” és a macedóniai Kormányzat  
álláspontja „teljességgel tarthatatlan”. A jelentés különösen a következő bizonyítékokra hivatkozik: A 
repülési  napló adatai   szerint 2004.  január 23-án egy,  az Amerikai  Szövetségi Légi  Irányítás  által  
nyilvántartásba vett polgári gép szállt le Szkopje repterén, amely még aznap este elhagyta Szkopjét  
Bagdadon keresztül Kabul felé. A repülési naplók megerősítik, hogy egy CIA által bérelt repülőgép 
szállt  fel  Kabulból  2004.  május  28-án  Kabulból,  és  szállt  le  egy  albániai  légi  támaszponton.   A 
kérelmező hajszálainak tudományos vizsgálata, amelyet a németországi nyomozás keretében végeztek, 
megerősítette, hogy egy dél-ázsiai országban járt, és hosszabb ideig meg volt fosztva a tápláléktól.  
Földtani  jelentések,  amelyek  megerősítik  a  kérelmező  visszaemlékezéseit  kisebb  afganisztáni  
földrengésekre, amelyek állítólagos fogva tartásának ideje alatt történtek. A kérelmező által rajzolt  
vázlat az afgán börtönről, amelyek azonnal felismerhetők voltak más kiadatási áldozatoknak, akiket az 
Egyesült Államok tisztségviselői tartottak fogva Afganisztánban.

A német  Bundestag  2006.  áprilisában egy vizsgáló  bizottságot  állított  fel  annak érdekében,  hogy 
feltárják  a  titkosszolgálatok  tevékenységét,  amelynek  keretében  a  kérelmezőt  is  meghallgatták.  A 
vizsgálóbizottság 2009-es jelentésében arra a következtetésre jutott különösen, hogy Macedónia Volt 
Jugoszláv Köztársaságban és Afganisztánban való fogva tartásáról szóló beszámolója hihető.

Az  Emberi  Jogok  Európai  Bíróság  előtti  eljárásban  H.K.,  aki  a  kérelmező  elfogásának  idején  a  
Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság belügyminisztere volt, írásbeli vallomásában, amelyet   2010.  
márciusában  terjesztett  elő,  megerősítette,  hogy  a  macedón  jogalkalmazó  hatóságok  számos,  az 
Egyesült  Államok  hatóságai  által  kiadott  érvényes  nemzetközi  elfogató  parancs  alapján  eljárva, 
őrizetbe vették a kérelmezőt, és titkosan Szkopjében tartották, az Állami Titkosszolgálat ügynökeinek  
állandó  felügyelete  alatt.  Később  átadták  a  szkopjei  repülőtéren  a  CIA  „kiadatási  csapatának” 
őrizetébe adták a kérelmezőt, akit egy CIA által üzemeltetett gépen kiszállították az országból. 

A kérelmező – az Egyezmény 3. cikkére hivatkozással – sérelmezte, hogy rosszul bántak vele, míg a 
szkopjei  szállodai  szobában  tartották,  a  CIA  „kiadatási  csoportja”  „elfogási  sokk”-nak  tette  ki  a  
szkopjei reptéren, és rosszul bántak vele Afganisztánban is, és az ezzel kapcsolatos panaszai tárgyában  
nem folyt  hatékony vizsgálat. Az Egyezmény 5. cikkére hivatkozással sérelmezte,  hogy jogtalanul  
tartották fogva és tartották titokban, anélkül, hogy elfogatóparancsot adtak volna ki ellene, soha sem 
állították bíróság elé, és a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság felelőssége megállapítható fogva 
tartásának egész időtartama alatt,  egészen 2004. májusi  Albániába szállításáig,  és hogy e panaszai  
tekintetében sem folytattak le egy azonnali és hatékony vizsgálatot. A kérelmező azt is állította, hogy 
titkos és jogellenes elrablásával, és önkényes fogva tartásával sérült az Egyezmény 8. cikke szerinti  
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magán- és családi élet tiszteletben tartásához való joga, és hogy az Egyezmény 3., 5. és 8. cikkével  
kapcsolatos  panaszai  tárgyában  nem  biztosítottak  számára  hatékony  jogorvoslatot,  megsértve  az 
Egyezmény 13. cikkét. 

A Bíróság megjegyezte, hogy a kérelmező Kormányzat által vitatott beszámolója részletes, konkrét és 
következetes volt  a Németországba való visszatérését  követő teljes időszakban.  A kérelmező által  
előadottakat nagyszámú, a nemzetközi vizsgálatokból és a német hatóságok nyomozásából származó 
közvetett bizonyíték is alátámasztotta, amelynek alapján a Marty-jelentés arra a következtetésre jutott,  
hogy „dokumentált kiadatás” volt, és a Kormányzat álláspontja tarthatatlan. Végül, a volt macedón 
belügyminiszter  Bíróságnak  tett  nyilatkozata  is  megerősítette  a  nemzetközi  vizsgálatok  során 
megállapított tényeket és a kérelmező összefüggő és következetes tényelőadását. 

A bizonyítékokra  tekintettel  a  bizonyítási  teher  a  Kormányzatra  szállt  át.  Elmulasztották azonban 
meggyőzően bemutatni, hogy ezek a bizonyítékok miért nem szolgálhatnak a  kérelmező állításainak 
megerősítésére, és semmi olyan indokot nem hoztak fel a Bíróság előtt, amely kétségbe vonta volna a  
volt  miniszter  szavahihetőségét.  A  Bíróság  ezért  úgy  ítélte,  hogy  az  elérhető  anyagokból  és  a  
hatóságok viselkedéséből  is  levonhat  következtetéseket,  és  úgy találta,  hogy a  kérelmező  állításai  
kellőképpen meggyőzőek, és minden ésszerű kételyen felül állnak. 

Amíg a kérelmezőt a szállodában tartották fogva, addig fizikailag nem bántalmazták. Ennek ellenére a  
titkos művelet részeként történő magánelzárása – sorsának bizonytalansága miatti aggodalom állandó 
állapotában kihallgatása alatt, titkos fogva tartása 23 napig -  érzelmi és pszichikai szorongást kellett,  
hogy okozzon neki.  Szándékosan alkalmaztak vele szemben ilyen bánásmódot azzal a céllal, hogy 
vallomást csikarjanak ki tőle terrorszervezetekkel fenntartott állítólagos kapcsolatairól. Továbbá az a 
fenyegetés,  miszerint  lelövik,  ha  elhagyja  a  szállodai  szobát,  valós  és  közvetlen  volt.  A  fentiek 
tükrében a Bíróság arra a következtetésre jutott, hogy a szállodában a kérelmezővel szemben tanúsított  
bánásmód több szempontból is embertelen és megalázóan bánásmódnak minősült, így megsértették a  
3. cikket.

A CIA „kiadatási csoport” kezei között a kérelmezővel szembeni bánásmódot a szkopjei reptéren – 
súlyosan  ütlegelték,  megerőszakolták,  megbilincselték  és  csuklyát  raktak  rá,  érzékelésétől  teljesen 
megfosztották –  macedón állami tisztségviselők jelenlétében tanúsították,  macedón joghatóság alatt.  
Ezért a Kormányzat a külföldi személyek cselekvényeiért is felelős.  A Kormányzat hozott fel olyan  
érvet, amely megmagyarázta vagy igazolta volna az alkalmazott erőszak mértékét vagy a támadó és 
lealacsonyító intézkedés szükségességét.  Ezek az intézkedések előre eltervezettek voltak, céljuk az 
volt, hogy a kérelmezőnek komoly fájdalmat vagy szenvedést okozzanak annak érdekében, hogy tőle  
információt szerezzenek. A Bíróság álláspontja szerint az ilyen bánásmódkínzásnak minősül, és sérti  
az Egyezmény 3. cikkét.

A Bíróság megállapította,  hogy Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság Kormánya  felelős azért is,  
amiért  a  kérelmező  az  Egyesült  Államok  hatóságai  őrizetébe  történő  átadásával  további,  az 
Egyezmény 3. cikkét sértő bánásmód veszélyének tette ki. Minthogy a repülési naplóból egyértelmű  
volt,  a  macedón  hatóságoknak tudomásuk  volt  a  repülőút  céljáról.  Továbbá,  az  Egyesült  államok 
hatóságai  által  a  terrorizmusban  való  részvétellel  gyanúsítottakkal  szemben  alkalmazott,  az 
Egyezmény  alapelveivel  nyilvánvalóan  ellentétes  gyakorlatról  szóló  jelentéseket  már  korábban 
közzétették.  A  macedón  hatóságok  tehát  tudták,  illetve  tudniuk  kellett,  hogy  a  kérelmező  az 
Egyezmény 3. cikkével ellentétes bánásmód valós veszélyének lesz kitéve, de semmilyen biztosítékot 
nem kértek az Egyesült államok hatóságaitól e veszély elhárítására. A kérelmező átadása „rendkívüli  
kiadatásnak” minősült. 

A  Bíróság  észlelte,  hogy  a  kérelmező  a  macedón  főügyész  tudomására  hozta  bántalmazására  
vonatkozó  állításait,  alátámasztva  a  nemzetközi  és  más  külföldi  vizsgálatok  során  feltárt  
bizonyítékokkal. Az Államnak ezért köteles lett volna egy hatékony vizsgálatot lefolytatni. A főügyész 
azonban,  azon  kívül,  hogy  tájékoztatást  kért  a  Belügyminisztériumtól,  semmilyen   nyomozási  
cselekményt nem végzett, mielőtt a kérelmező feljelentését – bizonyítottság hiányában - elutasította. 
Nem  hallgatta  ki  például  a  kérelmezőt  vagy  az  állítólagos  fogság  idején  a  szkopjei  szállodában 
dolgozó személyzetet.  Nem tett lépéseket annak megállapítására, hogy  miért szállt le az a repülőgép,  
amelyet  feltehetőleg a kérelmező Afganisztánba szállítására használtak, és  nem vizsgálta annak az  
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utasnak  a  személyazonosságát,  aki  éjszaka  szállt  fel  rá.  A  főügyész  kizárólag  a  Minisztérium 
jelentésére  támaszkodva  –  amelynek  tisztviselőit  a  kérelmező  bántalmazásában  való  részvétellel  
gyanúsítottak – elmulasztotta azt,  ami egy független hatóságtól elvárható lett  volna. A Bírósághoz 
benyújtott  beadványában  a  Kormányzat  elismerte,  hogy a  vizsgálat  nem volt  hatékony,  de  ennek 
okaként azt jelölte meg, hogy a kérelmező túl későn és ismeretlen elkövető ellen tett feljelentést. A 
Bíróság kiemelte, hogy az ügy nem csak a kérelmező, hanem a hasonló bűncselekmények áldozatai és  
a közvélemény számára is fontos, amelynek joga van tudni, mi történt. Arra a következtetésre jutott,  
hogy az  a  sommás  vizsgálat,  amelyet  lefolytattak,  nem tekinthet  olyan  hatékonynak,  hogy képes  
legyen elvezetni az állított eseményekért felelősök azonosításához és megbüntetéséhez és az igazság 
megállapításához. A fentiek alapján a 3. cikk megsértése amiatt is megállapítható, hogy nem folytattak 
le hatékony vizsgálatot a kérelmező állítása vonatkozásában.

A Bíróság úgy találta, hogy a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság Kormányának felelőssége az 5. 
cikk megsértéséért a kérelmező fogva tartásának teljes ideje alatt megállapítható. A letartóztatás nem 
bírói  rendelkezésre  történt,  miként  azt  a  nemzeti  jog  is  megkívánja,  a  szállodában,  egy 
igazságszolgáltatási  kereteken kívül  eső fogvatartási  helyen  történő őrizetről  nem készült  jelentés. 
Megfosztatták a kérelmezőt attól a lehetőségtől, hogy bíróság elé állítsák őrizete törvényességének  
felülvizsgálata céljából, teljes mértékben a tisztségviselők jóindulatára bízva, meddig tartják fogva. 
Továbbá, amikor átadták a kérelmezőt az Egyesült Államok hatóságainak, a macedón hatóságoknak 
tisztában kellett lenniük azzal, hogy az Egyezmény 5. cikkében biztosított jogai kirívó megsértésének 
valós veszélyével szembesül. Végül, utalva arra a megállapítására, hogy a kérelmező bántalmazással  
kapcsolatos panaszai tárgyában nem volt hatékony vizsgálat, a Bíróság úgy ítélte, ugyanazon okokból, 
hogy önkényes fogvatartására vonatkozó állítása tekintetében sem folyt érdemi vizsgálat, ugyancsak 
az Egyezmény 5. cikkének sérelmével. 

Utalva a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság Kormányának az Egyezmény 3. és 5. cikke alapján  
fennálló felelősségére vonatkozó következtetéseire, a Bíróság úgy ítélte,  hogy az Állam ugyancsak 
felelős a kérelmező  magán- és családi élet tiszteletben tartásához való jogába való beavatkozásért. A 
beszerzett  bizonyítékokra tekintettel a Bíróság úgy ítélte,  hogy a beavatkozás törvénytelen volt,  és 
ezért sértette az Egyezmény a 8. cikkét. 

A  kérelmezőnek  a  3.,  5.  és  8.  cikk  megsértése  miatti  védhető  panaszai  tárgyában  sohasem folyt 
komoly vizsgálat.  Az érdemi  nyomozás hiánya meghiúsította a hatékony jogorvoslatot,  ide értve a 
polgárjogi  igény  érvényesítésének  lehetőségét  is.  A  kérelmezőtől  tehát  megtagadták  a  hatékony 
jogorvoslathoz való jogát, megsértve az Egyezmény 13. cikkét.

A Bíróság a kérelmező javára 60.000,-Euro nemvagyoni kártérítést ítélt meg.

4. Ulrich Koch Németország elleni ügye (497/09. számú ügy)28

A kérelmező felesége 2002-ben a bejárati lépcsőn elesett és szinte teljesen lebénult; mesterségesen 
kellett lélegeztetni, állandó ápolásra szorult, ezért véget akart vetni az életének. 2004. novemberében  
kérelmet  nyújtott  be  a  Szövetségi  Gyógyszer  és  Gyógyászati  Segédeszközök  Intézetébe,  hogy 
engedélyezzék  számára  halálos  adag  nátrium-pentobarbitál  megszerzését,  amely  lehetővé  teszi 
számára  az  otthoni  öngyilkosságot.  Az  Intézet  megtagadta  az  engedély kiadását,  úgy ítélve,  hogy 
öngyilkossági  szándéka ellentétes a német Kábítószerekről szóló törvénnyel,  amelynek  az a célja, 
hogy biztosítsa a népesség szükséges orvosi ellátását.  A kérelmező és neje fellebbeztek a döntés ellen.  
A kérelmező felesége 2005.  február  12-én a  Dignitas  nevű szervezet  közreműködésével  Svájcban 
követett el öngyilkosságot.

Az  Intézet  2005.  március  3-án  határozatát  hatályában  fenntartotta.  Ugyanezen  év  áprilisában  a 
kérelmező  keresetet  indított  annak  érdekében,  hogy  a  bíróság  mondja  ki,  miszerint  az  Intézet  
határozata törvénysértő, és köteles lett volna a felesége kérelmének megfelelően az engedélyt kiadni.  
A Kölni Közigazgatási Bíróság 2006. február 21-én a kérelmet hivatalból elutasította.  Úgy találta,  
hogy nincs  keresetindítási  joga,  mivel  nem hivatkozhat  arra,  hogy a  maga  személyében  jogsértés 
áldozata. Ezzel egyidejűleg kifejezte abbéli álláspontját, hogy az Intézet határozata nem törvénysértő,  

28 Az ítélet 2012. december 17-én vált véglegessé. 
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és összhangban áll az Egyezmény 8. cikkével. Az Észak-Rajna-Vesztfáliai Fellebbviteli Közigazgatási 
Bíróság  2007.  júniusában  elutasította  a  kérelmező  fellebbezés  engedélyezése  iránti  kérelmét.  A 
Szövetségi Alkotmánybíróság 2008. november 4-én elutasította a kérelmező alkotmányjogi panaszát  
elfogadhatatlannak  nyilvánította,  úgy találva,  hogy  a  kérelmező  nem hivatkozhat  halott  felesége 
emberi méltóságának sérelmére, és a halott feleség örököseként sem jogosult alkotmányjogi panaszt  
előterjeszteni.

A kérelmező – az Egyezmény 8. cikkére hivatkozással - azt sérelmezte, hogy feleségének a halálos  
adag  gyógyszer  megszerzésének  engedélyezése  iránti  kérelmének  elutasítása  sértette  különösen 
feleségének a méltó halálhoz való jogát, valamint sértette saját, magán- és családi élete tiszteletben 
tartásához való jogát, mivel arra kényszerült, hogy Svájcba utazzon annak érdekében, hogy felesége 
számára lehetővé tegye az öngyilkosság elkövetését. 

A  Bíróságnak  elsőként  azt  kellett  vizsgálnia,  hogy  sérelmet  szenvedett-e  a  kérelmezőnek  az 
Egyezmény 8. cikkében biztosított joga, amit a német Kormányzat vitatott. A Bíróság megjegyezte,  
hogy jelen ügyet meg kell különböztetni azoktól az ügyektől, ahol amelyeket az elhunyt személyek  
örökösei  vagy  rokonai  kizárólag  az  elhunyt  nevében  indítottak,  annyiban,  hogy  a  kérelmező  az 
Egyezmény 8. cikke alapján őt megillető jogok sérelmét is állította, a mellett érvelve, hogy felesége  
szenvedése, illetve halálának végső kihatottak rá, mint együttérző férjre és ápolóra. 

A kérelmező és felesége 25 éve éltek házasságban, nagyon szoros volt a kapcsolatuk. A kérelmező 
végig a felesége mellett állt, végül elfogadta az asszony azon kívánságát, hogy véget akar vetni az 
életének,  és  elutazott  vele  Svájcba,  hogy  e  kívánsága  teljesüljön.  A  kérelmező  személyes  
elköteleződését mutatta az a tény is, hogy feleségével együtt nyújtotta be fellebbezést, és annak halála 
után saját nevében folytatta az eljárást. E kivételes körülmények között a Bíróság elfogadta erős és  
létező  érdekét  ahhoz,  hogy a  bíróság  az  alapügy érdemében  a  bíróság  döntsön.  Továbbá,  az  ügy 
alapvető kérdéseket érintett, amelyek egy beteg élete önkéntes befejezésére vonatkozó kívánsága körül  
alakulnak ki, és a személyen, valamint a kérelmező és egykori felesége érdekén túlmutató, közérdekű  
jellegűek.  Végül  kiemelendő,  hogy  a  Bíróság  nem  tudta  elfogadni  a  német  Kormányzat  azon 
érvelésével,  miszerint  nem  volt  szükséges  biztosítani  a  kérelmező  számára  felesége  ügyének 
folytatásához való jogot, hiszen meg tudta volna várni a német bíróságok előtti eljárás kimenetelét. Az  
eljárások csak nagyjából 3 évvel és 9 hónappal a halála után fejeződtek be. A Bíróság arról sem volt  
meggyőződve,  hogy egy ideiglenes  intézkedés  iránti  kérelem meggyorsította  volna  az  eljárást,  az  
igény  súlyosságából,  és  az  ilyen   intézkedés  elrendelésével  szükségképpen  együtt  járó 
visszafordíthatatlan következményekből  adódóan.  E megfontolások tükrében a Bíróság úgy találta,  
hogy a kérelmező hivatkozhatott  arra,  hogy közvetlenül  érintette a felesége halálos adag nátrium-
pentobarbitál  megszerzésének  engedélyezése  iránti  kérelmének  hatóságok  által  történt  elutasítása. 
Ezzel összhangban a kérelmező 8. cikk szerinti jogába beavatkoztak. 

Azon kérdéssel kapcsolatban, hogy a kérelmező jogait elégségesen biztosították-e a német bíróságok 
előtt,  a Bíróság észlelte,  hogy a német bíróságok elutasították az ügy érdemi vizsgálatát.  A német  
hatóságok arra az álláspontra helyezkedtek, hogy a kérelmező sem a német jog, sem az Egyezmény 8.  
cikke alapján nem hivatkozhat saját jogára, az ügyben saját jogán nem léphet fel, és nem léphet fel  
elhunyt felesége igényeinek érvényesítése érdekében. A német Kormányzat nem bizonyította, hogy az 
ügy érdemi vizsgálatának elutasítása bármely, az Egyezmény 8. cikke alapján megengedett törvényes 
érdeket védett volna. Az sem állapítható meg, hogy a kérelmező jogainak a korlátozása e törvényes 
célok bármelyikét szolgálta volna. Ezzel összhangban megsértették a kérelmezőnek az Egyezmény 8. 
cikkében biztosított azon jogát, hogy panaszának érdemét a bíróságok megvizsgálják.

A kérelmező kérelmének lényegi tartalmát tekintve a Bíróság megállapítja, hogy elsősorban a német  
bíróságok kötelessége  efelől  dönteni,  különösen  arra  a  tényre  tekintettel,  hogy az  Európa  Tanács 
tagállamai  között  nincs  egyetértés  abban  a  kérdésben,  hogy  engedélyezik-e  a  támogatott  
öngyilkosságot. Az összehasonlító kutatások azt mutatják, hogy 42 államból csak 4 engedi meg az  
orvosok  számára,  hogy  halálos  gyógyszert  írjanak  fel  annak  érdekében,  hogy   a  beteg  számára 
lehetővé  tegyék  élete  befejezését.   Minthogy  a  Bíróság  úgy  találta,  hogy  a  német  bíróságok 
kötelessége a panasz érdemi vizsgálata, úgy döntött, hogy a 8. cikk eljárási vetületének vizsgálatára  
szorítkozik. 
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Azon kérdéssel kapcsolatban, miszerint a kérelmezőt megilleti-e az a jog, hogy halott felesége jogán  
fellépjen,  a  Bíróság  utalt  a  korábbi  esetekre,  amelyekben  úgy találta,  hogy a  8.  cikknek  át  nem 
ruházható jellege van, és e cikk szerinti panaszokat nem érvényesítheti az érintett személy egy közeli 
hozzátartozója vagy más jogutóda. A Bíróság nem látta indokát annak, hogy jelen ügyben eltérjen ettől 
a megállapítástól. A kérelmezőnek tehát nem volt jogalapja arra, hogy a felesége 8. cikk szerinti jogára 
hivatkozzék, ezért a panasznak ez a része elfogadhatatlanként elutasításra került.

A Bíróság a kérelmező javára 2.500 ,-Euro nemvagyoni kártérítést ítélt meg.

5. L. M. és mások Olaszország és Bulgária elleni ügye (40.020/03. sz. ügy)29

A kérelmezők, L. M., S. M., Î.I. és K. L., egy bolgár állampolgárságú cigány család, akik Novo Selo  
faluban élnek a Bulgáriában.

A kérelmezők szerint, 2003. május 12-én első három kérelmező, tehát a szülők és lányuk Milánóba 
mentek, miután állítólag munkát ígért nekik egy szerb származású cigány férfi villájában.  L. M. szülei  
azt állították, hogy hat nappal később, miután megverték és halállal fenyegették őket,  kénytelenek  
voltak visszamenni Bulgária, hátrahagyva lányukat - aki akkor még kiskorú volt - a villában. Őt ezután 
állítólag  folyamatosan  felügyelet  alatt  tartották,  lopásra  kényszerítették,  megverték  és  ismételten 
megerőszakolták. L. M. anyja - a negyedik kérelmező, L. M. sógornője kíséretében - 2003 május 24-
én visszatért Olaszország, és bejelentette, hogy a lányát elrabolták. Az olasz rendőrség 2003. június 
11-én házkutatást tartott a villában, és kiszabadította L. M.-t.

L. M., Î.I. és K. L. 2003. június 12-én,  úgy döntött, hogy visszatér Bulgáriába. Előadták, hogy az 
eseményeket ezt követően kivizsgálták az olasz hatóságok, de nem indult olaszországi büntetőeljárás 
L. M. elrablói ellen.  Annak az évnek a júniusát követően, a kérelmezők szemmel láthatóan számos,  
többségében bolgár nyelvű levelet és e-mailt küldtek az olasz hatóságoknak, további tájékoztatást és 
az  L.  M.  elrablói  elleni  büntetőeljárás  elrendelését  kérve.  A  bolgár  hatóságokat  is  kérték,  hogy 
segítsenek nekik információkat szerezni olasz társszerveiktől.

Eltekintve  az  olasz  hatóságoknak küldött  leveleik  másolataitól,  a  kérelmezők  kizárólag  két,  2003 
júniusi orvosi látleletet terjesztettek a Bíróság elé, amely megállapította, hogy a L. M. poszttraumás 
stressz-zavar szenvedett, és egy zúzódás volt a fején, egy kis seb a jobb könyökén és egy bordája  
eltört.  A  látleletek  megállapították  azt  is,  hogy  elvesztette  a  szüzességét,  és  hüvelyi  fertőzéstől 
szenved.  Az orvosi  végkövetkeztetés  az  volt,  hogy ezeket  a  sérüléseket  olyan  módon  okozhatták,  
ahogyan azt L. M. leírta.

Az ügyész 2003 júliusában büntetőeljárást indított L. M. ellen hamis vád miatt, minthogy azt állította, 
hogy három ember elrabolta őt és erőszakkal tartotta őt a villában. Néhány nappal korábban, 2003  
júniusában,  ugyanezen okból büntetőeljárást indítottak L. M. anyja ellen is. Az L. M. elleni eljárást  
2005 januárjában megszüntették, anyját 2006 februárjában felmentették.

A bolgár Kormányzat  szerint L. M., S. M. és Î.I. egy nomád táborba érkezett Olaszországba, ahol  
találkoztak  három  személlyel,  akik  közül  az  egyik  L.  M.-t  feleségének  választotta.  Miután  a  
házasságkötést megünnepelték és a menyasszony szüzessége megerősítést nyert, L. M. sógorsága több 
ezer  eurót  fizetett  Î.I.  és  S.  M.  részére,  akik  ezután  2003  május  18-án  visszatértek  Bulgáriába.  
Tizenhárom nap múlva panasszal fordultak a bolgár hatóságokhoz, akik azonnal tájékoztatást kértek 
Rómából. Az olasz hatóságokkal való további kapcsolatfelvétel vezetett a villát érintő  sikeres olasz 
rendőrség rajtaütéshez, és L. M. kiszabadításához 2003. június 11-én . 

A kérelmezők – az Egyezmény 3. cikkére hivatkozással – különösen azt sérelmezték, hogy az olasz 
hatóságok  nem  biztosították  L.  M.  gyors  kiszabadítását,  ami  megóvta  volna  őt  a  további  
bántalmazástól a szerb család részéről a villában, és hogy állításaik ezt követő vizsgálata nem volt  
hatékony.30  

29 Az ítélet 2012. december 18-án vált véglegessé.
30 A kérelmezők ezt a panaszt Bulgáriával szemben is előadták, hivatkoztak továbbá – mind Bulgáriával, mind 

Olaszországgal szemben – az Egyezmény 4. és 14. cikkének a megsértésére is, de e panaszaikat a Bíróság 
elfogadhatatlannak nyilvánította. 
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Ami az olasz hatóságok által megtett lépéseket illeti, a Bíróság kiemelte, hogy a rendőrség L. M.-t  
állítólagos fogságból két és fél hét alatt szabadította ki. Három napot vett igénybe, hogy megállapítsák 
a villa helyét, és további két hetet, hogy előkészítsék a rajtaütést. Tekintettel arra, hogy a kérelmezők 
azt  állították,  hogy a  villában  lévő  emberek  fel  voltak  fegyverezve,  a  Bíróság  elfogadta,  hogy a 
beavatkozás előtt a felderítésre szükség volt. Ezért az olasz hatóságok eleget tettek L. M. védelmére 
vonatkozó kötelezettségüknek és nem sértették meg az Egyezmény 3. cikkét. 

L. M. azon panaszának, hogy őt többször megverték és megerőszakolták, az olasz hatóságok által  
elvégzett  vizsgálat  tekintetében  azonban  a  Bíróság  úgy  találta,  hogy  az  Egyezmény  3.  cikkét  
megsértették. Így például a rendőrség semmilyen erőfeszítést nem olyan személyek kihallgatására,, 
akik tanúi voltak az eseményeknek, eltekintve L. M.-től, az anyjától és a feltételezett elkövetőktől.  
Továbbá,  azon  a  napon,  amikor  a  L.  M.  kiszabadult,  és  panaszát  hallották,  a  támadók  elleni  
büntetőeljárás  ellene  és  az  anyja  elleni  büntetőeljárássá  alakult.  Tekintettel  arra,  hogy  a  hazai  
hatóságok számára kevesebb, mint egy napot vett igénybe, hogy levonják a következtetéseket L. M.  
panaszai ügyében, lehetetlen volt számukra, hogy egyértelműen megállapítsák a tényeket.

Ezen túlmenően, kiszabadítását követően L. M.-t nem vizsgálta meg orvos,  annak ellenére, hogy azt  
állította, hogy többször megverték és megerőszakolták. Még ha a hatóságok úgy ítélték is meg, hogy ő 
ténylegesen hozzáment a villában lakó egyik férfihez, akkor is kötelesek lettek volna eljárni annak 
érdekében, hogy megvédjék őt erőszakos férjétől, illetve élettársától.  Nem került sor azonban sem 
különös kihallgatásra, sem különleges vizsgálatokra, annak ellenére, hogy akkoriban kiskorú volt. A 
Bíróság hangsúlyozta, hogy a kérelmezők panaszai alapos vizsgálatot követeltek, és egy lehetséges 
"cigány házasságot" nem lehetett felhozni a vizsgálat elmaradásának okaként.

A Kúria emberi jogi vonatkozású iránymutatásai

Közigazgatási ügyszak

2/2012 (XII.10) KMK vélemény a biztonságos harmadik ország megítélésének egyes 
kérdéseiről 

I.  A  menedékjogról  szóló 2007.  évi  LXXX.  törvény  (a  továbbiakban:  Met.)  51.§  (2)  bekezdése e)  
pontján alapuló végzések felülvizsgálata során hivatalból kell figyelembe venni a bíróság döntésének  
időpontjában  rendelkezésre  álló,  a  bíró  bármely  eljárása  során  megismert  pontos  és  hiteles,  az  
ügyben  érintett  harmadik  országra  vonatkozó  azon  országinformációt.  E  körben  az  ENSZ  
Menekültügyi Főbiztosságának országinformációit minden esetben értékelni kell. 
Kétség esetén a Met. végrehajtásáról szóló 301/2007.(XI.9.) Korm.rendelet (továbbiakban: Met.vhr.)  
70.§  (3)  bekezdése  szerint  -  megkereshető  a  Bevándorlási  és  Állampolgársági  Hivatal,mint  
országinformációs központ, továbbá más, ellenőrizhető források is igénybe vehetők a tájékozódásra.  
Az  országinformációs  központ  megkeresése  esetében a 8 napos eljárási  határidőbe a megkeresés  
időtartama nem számít bele. 
II.  Valamely harmadik ország menekültügyi  rendszere túlterheltségének lehet  az a következménye,  
hogy ebben az országban lehetetlenné válik a menedékkérőket megillető jogok biztosítása. Az ilyen a  
harmadik országot menekültügyi szempontból nem lehet biztonságosnak tekinteni. 
III.  Önmagában  az  a tény,  hogy a kérelmező  nem kísérelte  meg az  adott  harmadik  országban a  
menedékkérelem  előterjesztését,  nem  alapozza  meg  annak  megállapítását,  hogy  ezt  a  harmadik  
országot a kérelmező vonatkozásában biztonságos harmadik országnak kell tekinteni.

A Kúria emberi jogi vonatkozású határozatai

Büntető ügyszak

Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat.
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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 Kúria Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Jogi Iroda
Felelős szerkesztő: Dr. Pomeisl András József 
Szerkesztőbizottság: Dr. Kovács András, Dr. Molnár Gábor, Dr. Osztovits András
Munkatárs: Dr. Kiss Nikolett Zsuzsanna
Figyelem!  A  jelen  hírlevélben  közölt  anyagok  nem  tekinthetők  a  Kúria  hivatalos  állásfoglalásának, 
hivatalos  fordításnak illetve  hivatalos  közlésnek,  csupán a  tájékoztatást  és  figyelemfelkeltést  célozzák,  
ezért azokra jogokat alapítani nem lehet.
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