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Kononov Lettország elleni ügye1

Az ügy körülményei. A kérelmező, Vaszilij Kono-
nov 2000 áprilisában szerzett orosz állampolgársá-
got, azt megelőzően lett állampolgár volt. A máso-
dik világháború idején, 1942-ben a kérelmezőt be-
hívták az orosz hadseregbe, és egy évvel később ej-
tőernyővel ledobták a mai Fehéroroszország terüle-
tére, amely Lettországhoz hasonlóan német meg-
szállás alatt állt. A lett határ közelében csatlakozott 
a szovjet kommandós egységhez, a Vörös Partizá-
nokhoz. A lett bíróságok által megállapított tényál-
lás szerint 1944. május 27-én a partizánok egy cso-
portja német egyenruhában behatolt Mazie Bati fa-
luba. A falu néhány lakosáról úgy sejtették, hogy se-
gítette a németeket a partizánok elleni támadásban. 
A kérelmező által vezetett csoport hat házat dúlt fel 
és kivégezte az ott lakó családfőket. Két nőt is meg-
sebesítettek. Ezt követően felgyújtottak két házat, a 
tűzben négyen vesztették életüket. Összesen kilenc 
falubelit gyilkoltak meg: hat férfit és három nőt, kö-
zöttük egy állapotos asszonyt. A kérelmező szerint 
az áldozatok kollaboráltak a németekkel és tizenkét 
partizán halálát okozták ezzel. Kononov szerint az 
egység feladata a felelősök kézre kerítése és felelős-
ségre vonása volt, ő személyesen nem vett részt az 
akcióban, nem járt a faluban a cselekmény idején.

1998 januárjában a Totalitarianizmus Következ-
ményeit Dokumentáló Központ büntetőjogi eljá-
rást kezdeményezett az 1944-es események miatt. 
Úgy vélték, a kérelmező felelősségre vonható hábo-
rús bűncselekmény elkövetéséért a korábbi lett bün-
tető törvénykönyv alapján. A vonatkozó rendelke-
zés szerint ilyen jellegű bűncselekmények esetében 
visszamenőleges hatállyal is alkalmazható a törvény, 
és ezek a cselekmények nem évülnek el. 1998. au-
gusztus 2-án a kérelmezőt megvádolták, majd ok-
tóberben előzetes letartóztatásba helyezték. A rigai 
megyei bíróság bűnösnek találta és hat év szabad-
ságvesztésre ítélte. Ezt a döntés 2000. április 25-én 
hatályon kívül helyezték. Az indokolás szerint szá-

mos kérdés nyitva maradt, így az is, hogy Mazie Ba-
ti megszállt terület volt-e a kérdéses időpontban és 
hogy a kérelmező, illetve az áldozatok kombattáns-
nak tekinthetők-e. Ezt követően a kérelmezőt sza-
badon bocsátották.

Az új nyomozás eredményeképpen a kérelmezőt 
2001. május 17-én ismét vád alá helyezték. A latga-
le-i megyei bíróság felmentette a háborús bűncse-
lekmények alól, de fosztogatásért bűnösnek találta. 
A bíróság elfogadta, hogy a hat férfi halála szüksé-
ges és igazolható volt a háborús körülményekre te-
kintettel, de ez nem volt igaz a nők halálára és a 
gyújtogatásra. A kérelmező felelősséggel tartozott az 
egységébe tartozó személyek cselekedeteiért. Mivel 
azonban a fosztogatás nem tartozik a büntető tör-
vénykönyvben meghatározott kivételek közé, a cse-
lekmény már elévült.

2004. április 30-án a Legfelső Bíróság az ügyész-
ség fellebbezésére megsemmisítette az ítéletet, és is-
mét háborús bűncselekmény elkövetéséért találták 
bűnösnek. A kérelmező egészségi állapotára tekin-
tettel a bíróság egy év és nyolc hónap börtönbünte-
tést szabott ki. A kérelmező sikertelenül fellebbezett 
a döntés ellen. Strasbourgi beadványában elsősorban 
arra hivatkozott, hogy a cselekmények, amelyekért 
elítélték, az elkövetés időpontjában sem a belső jog, 
sem pedig a nemzetközi jog alapján nem minősültek 
bűncselekménynek.

A döntés.2 Az EJEB feladata nem a kérelmező 
egyéni büntetőjogi felelősségének vizsgálata volt, 
hanem annak eldöntése, hogy az egyezmény 7. cik-
kének 1. bekezdése alapján az 1944. májusi esemé-
nyek bűncselekménynek minősülnek-e. Ezzel kap-
csolatban elsősorban az volt kérdéses, vajon a cselek-
ményeket hozzáférhető és előrelátható módon defi-
niálta-e akár a belső, akár a nemzetközi jog. A Leg-
felső Bíróság döntésében három nemzetközi doku-
mentumra hivatkozott, azonban ezek közül csupán 
egy – az 1907-es hágai egyezmény – volt hatályban 
az elkövetés idején. A másik kettő ezt követően szü-
letett, és egyik sem tartalmaz rendelkezést a vissza-
menőleges alkalmazásra. Az egyezmény maga is ki-
zárja a retrospektív alkalmazást. Sem a Szovjetunió, 
sem Lettország nem volt részese a háború jogáról 
és szokásairól szóló hágai egyezménynek, bár an-
nak szövege csupán a nemzetközi szokásjog általá-
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nosan elfogadott rendelkezéseit reprodukálta. Ezért 
az EJEB feltételezte, hogy a kérelmező mint harcos 
tisztában volt az abban foglalt szabályokkal.

Az EJEB először azt vizsgálta, vajon a partizá-
nok rajtaütése Mazie Bati faluján az 1907-es hágai 
egyezmény alapján büntethető volt-e. A német had-
sereg a megszállt területen élő lett férfiakat fegyve-
rekkel látta el, és egyfajta segédrendőrséget alakí-
tott ki. Feladatuk a Vörös Partizánok elleni küzde-
lem volt. A meggyilkolt hat férfi is kapott fegyvert a 
németektől. Mivel a faluban rejtőző partizánokat a 
helyiek kiszolgáltatták a német katonáknak, alapos 
lehetett a partizánoknak az a feltételezése, hogy a 
falubeliek német kollaboránsok. Ezért az EJEB sze-
rint a hat meggyilkolt férfi nem tekinthető civilnek 
a hágai egyezmény értelmében. Amikor a lett Leg-
felső Bíróság civileknek minősítette őket, egy olyan 
dokumentumra támaszkodott, amely kétség eseté-
re előírja a személyek civilként kezelését. Azonban 
a fenti rendelkezést harminc évvel később fogadták 
el, és nem fogadható el az az érvelés, hogy ez a sza-
bály már a nemzetközi szokásjog részét képezte vol-
na 1944-ben.

Az EJEB megállapította, hogy az 1944. május 
27-i akció meghatározott hat ember ellen irányult, 
akiket náci kollaborációval vádoltak. Miután a par-
tizánok megtalálták náluk a fegyvereket, kivégezték 
őket, viszont a többi falubelit nem bántották. A tes-
tület álláspontja szerint a lett bíróságok elmulasztot-
ták megvizsgálni azt, hogy a hágai egyezmény mi-
ként alkalmazható a kérelmező ügyében, csupán hi-
vatkoztak az abban foglalt rendelkezésekre. A nem-
zeti bíróság különösen három rendelkezést hívott 
fel a döntésében: ezek szerint illegális az ellenséges 
nemzethez és hadsereghez tartozó személy megölé-
se, tiltott a védtelen falvak, városok, lakóházak és 
épületek támadása, illetve bizonyos alapvető jogo-
kat tiszteletben kell tartani. A jelen ügy célzott ka-
tonai akció volt, amely kifejezetten a partizánokra 
veszélyt jelentő kollaboránsok ellen irányult. Olyan 
személyek ellen követték el, akik felelőssé tehetők 
a faluban rejtőző partizánok haláláért. Ehhez ha-
sonló akciókat a szövetséges erők és a helyi ellenál-
lók számos európai országban végrehajtottak a ná-
ci megszállók ellen. Az EJEB szerint nem bizonyí-
tották megfelelően, hogy a vitatott események a há-
gai egyezményben tiltott cselekménynek minősül-
nek. A lett bíróságok sommás érvelésére tekintettel 
az EJEB úgy vélte, hogy a nemzetközi jog szerint a 
kérelmező elítélésének nem volt megfelelő alapja.

Hasonlóképpen nem adtak a nemzeti bíróságok 
megfelelő választ arra a kérdésre sem, hogy mennyi-
ben vettek részt a meggyilkolt nők a partizánok elle-
ni árulásban, és hogy kivégzésüket a partizánok el-

tervezték-e az akció előtt, vagy pedig az egység visz-
szaélt-e a hatalmával, amikor őket is megölte. Az 
EJEB szerint kétféle magyarázat képzelhető el. Az 
első szerint a három nő részt vett az árulásban és a 
kivégzésüket a kezdetektől eltervezték. A kormány 
nem vitatta a kérelmezőnek azt az állítását, hogy a 
három nő őrt állt, amíg a férfiak a szomszédos falu-
ban riasztották a németeket. Ha ez igaz, a nők visz-
szaéltek civil státuszukkal és konkrét segítséget biz-
tosítottak a kollaboráns férfiaknak. Ebben az eset-
ben a férfiáldozatokkal kapcsolatban tett megállapí-
tások a nők esetében is helytállók.

A második lehetséges magyarázat szerint a nők 
kivégzését nem tervezték előre a partizánok. Az 
EJEB szerint sem a hatalommal való visszaélés, sem 
a katonai művelet, amelynek keretében arra sor ke-
rült, nem tekinthető a hágai egyezményben foglalt 
szabályok és szokások megsértésének. Az EJEB el-
ismerte, hogy első látásra az események e forgató-
könyv szerint az általános szabályok megszegésé-
nek minősülhetnek, és így az elkövetés idején alkal-
mazható büntetőjog alapján vizsgálandók. Azonban, 
hasonlóan a férfiak megöléséhez, ebben az esetben 
sem tisztázott a kérelmező szerepe: nem állították 
a nemzeti hatóságok, hogy a kérelmező maga ölte 
volna meg a nőket, és azt sem, hogy erre parancsot 
adott volna. Még akkor is, ha a kérelmező elítélé-
sét a belső jogra alapították volna, a döntés ellenté-
tes lenne az egyezmény 7. cikkével.

Összességében az EJEB megállapította: a kérel-
mező 1944. május 27-én nem láthatta ésszerűen elő-
re, hogy cselekménye háborús bűncselekménynek 
számít a nemzetközi jog alapján, és 2004-ben a bel-
ső jog nem szolgálhatott alapul a büntetőjogi fele-
lősség megállapításához. Ezért a lett bíróságok dön-
tése sértette az egyezmény 7. cikkében foglalt tilal-
mat.

Korbély János Magyarország elleni ügye3

Az ügy körülményei. A kérelmező nyugalmazott ka-
tonatiszt, aki 1956. október 23-án századosként tan-
folyamparancsnok volt a tatai katonai iskolában. Az 
október 23-ai harcokat követően statáriumot hir-
dettek, és mindenkit, aki engedély nélkül fegyvert 
tartott magánál, halálbüntetéssel büntettek. Októ-
ber 26-án a felkelők megtámadták a katonai isko-
lát. Röviddel ezután elfoglalták a helyi börtönt és 
az ügyészi hivatalt. A kérelmező feladata az épület 
visszafoglalása volt, amit sikerült teljesítenie erőszak 
alkalmazása nélkül. Ezt követően utasították, hogy 
fegyverezze le azokat a felkelőket, akik elfoglalták a 
helyi rendőrséget október 26-án. A felkelők, akik-
nek Kaszás Tamás volt az egyik vezetője, magukhoz 
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vették a rendőrségen talált fegyvereket, és a rendőr-
főnök kivégzését tervezték. A kérelmező által felál-
lított csoport két csapatra oszlott. Az udvaron a ké-
relmező csapata négy-öt rendőrt és öt felkelőt talált. 
A katonák a felkelőkre céloztak, akik – egyikük állí-
tása szerint – fegyvertelenek voltak. Az egyik rendőr 
azonban azt mondta, hogy Kaszás Tamásnál fegy-
ver van. Az egyik felkelő kérte, hogy tegye le a fegy-
vert. Ezt követően a kérelmező és Kaszás Tamás vi-
tatkozni kezdett. Végül Kaszás Tamás a kabátzsebe 
felé nyúlt és kivett egy pisztolyt. A kérelmező erre 
utasította az embereit, hogy lőjenek. Ezzel egy idő-
ben ő is rálőtt Kaszás Tamásra, aki azonnal életét 
vesztette. Több másik felkelőt is eltaláltak, egyikük 
később belehalt sérüléseibe. Ketten az utcára futot-
tak, ahol a másik csapat tagjai rájuk lőttek, egyikük 
halálos lövést kapott.

1993. február 16-án az Országgyűlés elfogadta 
azt a törvényt, amely a háborús és az emberiség el-
leni bűntettek elévülésének kizárásáról szóló 1968-
as egyezmény alapján mentesítette az elévülés alól 
az 1956-ban elkövetett cselekmények egy részét. 
A köztársasági elnök előzetes normakontrollt kért. 
1993. október 13-án az Alkotmánybíróság döntött 
az ügyben: az 53/1993. (X. 13.) AB határozatban le-
fektette a háborús és emberiség elleni bűntettek el-
évülésével és büntethetőségével kapcsolatos alkot-
mányos követelményeket.

1993 decemberében nyomozást indítottak a Tatán 
az 1956-os forradalom idején történt esetleges embe-
riség elleni bűncselekmények ügyében. 1994 áprili-
sában a kérelmezőt gyanúsítottként hallgatták meg. 
1994. december 27-én a budapesti katonai ügyészség 
vádat emelt a kérelmező ellen az 1956. október 26-án 
történtek miatt a polgári lakosság háború idején való 
védelméről szóló 1949-es genfi egyezmény 3. cikk 1. 
bekezdése alapján. 1995. május 29-én a Fővárosi Bí-
róság megszüntette az eljárást a kérelmezővel szem-
ben. A bíróság úgy ítélte meg, hogy a cselekmény, 
amellyel a kérelmezőt megvádolták, emberölésként 
és emberölésre való felbujtásként értékelendő, nem 
pedig emberiség elleni bűntettként, és ezért elévült. 
A Legfelsőbb Bíróság 1995. november 29-én felfüg-
gesztette a másodfokú eljárást az Alkotmánybíróság 
döntéséig. A Legfelsőbb Bíróság elnöke és a legfőbb 
ügyész indítványozta a fent említett törvény nemzet-
közi szerződésbe ütközésének vizsgálatát. Az Alkot-
mánybíróság a 36/1996. (IX. 4.) AB határozatban al-
kotmányellenesnek minősítette az 1993. évi XC. tör-
vényt. Ezt követően a Legfelsőbb Bíróság megsem-
misítette az 1995-ös ítéletet és új eljárást rendelt el a 
nyomozástól kezdve. Ennek keretében többek között 
katonai történész szakértő nyilatkozott a Legfelsőbb 
Bíróság által feltett kérdésekben.

A katonai bíróság 1998. február 16-án tartott tár-
gyalást. Itt az ügyész úgy érvelt, hogy a kérelmező 
emberiség elleni bűntettet követett el a genfi egyez-
mények közös 3. cikke alapján. A bíróság azonban 
megszüntette az eljárást, mivel álláspontja szerint a 
cselekmény emberölésnek minősülhetne, amely az 
elkövetés idején hatályos szabályok szerint tizenöt 
év után elévült. Az ügyész fellebbezett, és a Legfel-
sőbb Bíróság fenntartotta az elsőfokú ítéletet. A fe-
lülvizsgálati eljárásban a Legfelsőbb Bíróság vissza-
utalta az ügyet a másodfokon eljáró tanácshoz, mi-
vel álláspontja szerint az eljáró bíróságok tévesen al-
kalmazták a büntetőjogi szabályokat. A megismé-
telt eljárásban a Legfelsőbb Bíróság 2000 májusá-
ban és szeptemberében tartott tárgyalást. Szeptem-
ber 6-án kelt ítéletében megsemmisítette az 1998-as 
döntést és az elsőfokú bíróságot új eljárásra utasítot-
ta. A megismételt eljárásban 2001. január 18-án bű-
nösnek találta több emberen – részben felbujtóként – 
elkövetett emberöléssel megvalósított emberiség el-
leni bűncselekmény elkövetése miatt. A fellebbvite-
li bíróságként eljáró tanács kiegészítette az ítéletet: a 
kérelmezőt eszerint nem terheli felelősség felbujtó-
ként a rendőrség épületén kívül elkövetett cselekmé-
nyek miatt. A kérelmező perújítást kért, ezt az el-
sőfokú bíróság elutasította, és a Legfelsőbb Bíróság 
is visszautasította a felülvizsgálati kérelmet. A kérel-
mező megkezdte börtönbüntetését, majd 2005. má-
jus 31-én feltételesen szabadlábra helyezték.

A döntés.4 A kérelmező az egyezmény 7. cikkének 
megsértésére hivatkozott strasbourgi beadványában. 
Az EJEB Nagykamarája először a 7. cikk értelme-
zésével kapcsolatos általános elveket tekintette át. 
A 7. cikk nem csupán a terhelt hátrányára történő 
visszaható büntető jogalkalmazást tiltja, hanem ma-
gában foglalja a nullum crimen és a nulla poena sine 
lege elvét. Ezen kívül kizárja a büntetőjog kiterjesztő 
módon történő értelmezését is. Mindebből követke-
zik, hogy a bűncselekményt egyértelműen kell tör-
vényben meghatározni. Ez akkor teljesül, ha az érin-
tett ismeri a törvényi megfogalmazást, és akár a bí-
rósági jogértelmezés, akár jogi szakértő segítségével 
meg tudja állapítani, milyen cselekmények valósíta-
nak meg bűncselekményt. Ugyanakkor ez nem zárja 
ki a bírói jogértelmezés lehetőségét, amennyiben az 
összhangban van a törvényi tényállással és kellőkép-
pen előrelátható. Az EJEB nem veheti át a nemze-
ti bíróságok szerepét, felülvizsgálata csak arra terjed 
ki, hogy a tagállami bíróságok jogértelmezésének 
eredménye összhangban volt-e az egyezménnyel.

Jelen esetben – a fent említett elvekre tekintet-
tel – nem az volt az EJEB feladata, hogy a kérelme-
ző büntetőjogi felelősségéről határozzon, hanem az, 
hogy értékelje a nemzeti bíróságok eljárását a 7. cikk 
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szempontjából. Így azt vizsgálta, vajon a cselekmény 
bűncselekményt valósított-e meg a nemzeti vagy a 
nemzetközi jog alapján, és e cselekmény hozzáférhe-
tő és előrelátható volt-e. A hozzáférhetőséggel kap-
csolatban az EJEB megjegyezte, hogy a kérelmezőt 
a nemzetközi jogban szabályozott cselekmény miatt 
ítélték el. A genfi egyezményeket Magyarországon 
1954-ben hirdették ki. Röviddel a kihirdetés után 
elérhetővé vált az egyezmények magyar szövege is, 
így azok a Nagykamara véleménye szerint hozzáfér-
hetők voltak a kérelmező számára.

A magyar bíróságok eljárásuk során elsősorban a 
genfi egyezmények közös 3. cikkére támaszkodtak, 
ez alapján minősítették a kérelmező tettét emberiség 
elleni bűncselekménynek. Az EJEB ezért azt vizs-
gálta, hogy egyrészt a cselekmény emberiség elle-
ni bűntettnek minősülhet-e az 1956-ban elfogadott 
értelmezés szerint, másrészt Kaszás Tamás az elkö-
vetés időpontjában ésszerűen olyan személynek te-
kinthető-e, aki nem vett részt aktívan az ellenséges-
kedésben a közös 3. cikk értelmében. Az EJEB át-
tekintette, vajon a nemzetközi jog 1956-os állapo-
tát tekintve volt-e kellően egyértelmű alapja a pana-
szos elítélésének. A testület ezzel kapcsolatban meg-
állapította, hogy a gyilkosság a közös 3. cikk értel-
mében megvalósíthatott emberiség elleni bűntettet 
1956-ban. Azonban emellett más, az emberiség el-
leni bűntettnek a korabeli nemzetközi jogban elfo-
gadott értelmezésével kapcsolatos feltételt is teljesí-
teni kell. A nürnbergi bíróság alapokmánya 6. cikk 
c) pontja jelentette az emberiség elleni bűntett defi-
níciójának elsődleges forrását 1956-ban, és ez hábo-
rú idején elkövetett cselekményekre vonatkozott. Az 
EJEB véleménye szerint ez a közvetlen kapcsolat a 
háborús konfliktussal már nem volt releváns 1956-
ban. Ugyanakkor a bűntett nem lehet valamilyen el-
különült, izolált cselekmény, annak valamilyen ál-
lami aktushoz vagy politikához, esetleg a civil la-
kosság ellen irányuló szisztematikus támadáshoz 
kell kapcsolódnia. Ezzel kapcsolatban a Nagykama-
ra megjegyezte: a nemzeti bíróságok kizárólag azt 
vizsgálták, hogy Kaszás Tamás és a másik felkelő a 
közös 3. cikk hatálya alá tartozik-e, és nem foglal-
koztak azzal a kérdéssel, hogy a két felkelő megölé-
se teljesítette-e az emberiség elleni bűntett elköve-
téséhez szükséges további nemzetközi jogi feltételt. 
Így a magyar bíróságok nem tértek ki arra a kérdés-
re, hogy a cselekmény értékelhető-e a civil lakosság 
elleni széles körű és szervezett támadás részeként. 
Ezért az EJEB úgy találta, hogy nyitott kérdés, va-
jon az emberiség elleni bűntett elemei teljesültek-e a 
panaszos ügyében.

A kérelmező elítélését a magyar bíróságok arra 
a feltevésre alapozták, hogy Kaszás Tamás civilnek 

minősült a genfi egyezmény közös 3. cikke szem-
pontjából. A nemzeti bíróságok által felállított tény-
állás szerint Kaszás Tamás egy fegyveres felkelő 
csoport vezetője volt, akik más erőszakos cselekmé-
nyek elkövetését követően elfoglalták a helyi rend-
őrség épületét. Ilyen szempontból olyan személy-
nek tekinthető, aki aktívan részt vett az ellenséges-
kedésben. Ezért azt kell vizsgálni, vajon Kaszás Ta-
más tagja volt-e annak a csoportnak, amelyik letette 
a fegyvert. Fontos, hogy a nemzeti bíróságok szerint 
titokban egy pisztolyt hordott magánál, és azt nem 
próbálta egyértelműen letenni, amikor erre felszó-
lították. Mindezek alapján Kaszás Tamás nem volt 
védett személy a közös 3. cikk alapján. A korabeli 
nemzetközi jogi szabályok alapján a cselekmény te-
hát nem valósított meg emberiség elleni bűntettet. 
Mindezek szerint nem volt kellőképpen előrelátha-
tó az elkövetés időpontjában, hogy a panaszos cse-
lekménye emberiség elleni bűntettet valósított meg 
a nemzetközi jog alapján, ezért az EJEB megállapí-
totta az egyezmény 7. cikkének megsértését. A tes-
tület a 6. cikk megsértésére vonatkozó kérelmet el-
utasította.

az egy ezm én y 9.  cI k k e 
gon DolaT-, lelk I Ism er eT-  

és va llássza Ba Dság

Religionsgemeinschaft der Zeugen Jehovas és mások 
Ausztria elleni ügye5

Az ügy körülményei. Az első kérelmező a Jehova Ta-
núi ausztriai közössége, a többi négy kérelmező e 
közösség tisztségviselője. A kérelmezők 1978. szep-
tember 25-én kérték a közösség vallási társaságként 
(Religionsgesellschaft) való bejegyzését a szövetségi 
oktatási és kulturális minisztertől. A miniszter nem 
válaszolt a kérelemre, és a kérelmezők az ombuds-
manhoz fordultak. Az ombudsman 1981 februárjá-
ban megállapította, hogy a minisztérium tétlensé-
ge elfogadhatatlan a közigazgatásban, annak ellené-
re, hogy az eljárásnak nincs törvényben meghatáro-
zott eljárási határideje. Mivel azonban a felek 1980 
decemberében megállapodtak, az ombudsman nem 
tett további lépéseket. A megállapodás tartalmát a 
felek nem fedték fel a strasbourgi eljárásban. 1987 
júniusában a kérelmezők ismét kérték a vallási kö-
zösség elismerését. A miniszter elutasította a kérel-
met, és a kérelmezőket tájékoztatta, hogy nincs jo-
guk formális döntésre.

1991. október 25-én a panaszosok egyéni kérel-
met nyújtottak be az Alkotmánybírósághoz. Ebben 
kérték, hogy a testület állapítsa meg a vallási közös-
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ségek elismeréséről szóló 1874-es törvény vonatko-
zó rendelkezéseinek alkotmányellenességét. Beadvá-
nyukban hangsúlyozták, hogy formális közigazga-
tási döntés hiányában is igazolható közvetlen érin-
tettségük. 1992 júniusában az Alkotmánybíróság el-
fogadhatatlannak találta a kérelmet: a törvény nem 
érinti közvetlenül a kérelmezőket, és egy korábbi al-
kotmánybírósági döntés értelmében joguk van ah-
hoz, hogy ügyükben közigazgatási hatóság döntsön. 
Mivel nem fordultak bírósághoz a miniszter döntése 
ellen, nem merítették ki a rendelkezésre álló jogor-
voslati lehetőségeket. 1992. július 30-án ennek meg-
felelően a kérelmezők keresetet nyújtottak be a köz-
igazgatási bírósághoz. 1993 márciusában a közigaz-
gatási bíróság visszautasította a keresetet. A bíró-
ság érvelése szerint az 1874-es törvény értelmében 
a pozitív döntést a miniszter rendelet formájában 
hozhatja meg, a közigazgatási bíróság pedig egyé-
ni ügyekben dönthet, és nem pótolhatja a közigaz-
gatási hatóság rendeletét. Októberben a kérelmezők 
ismét az Alkotmánybírósághoz fordultak, de a bí-
róság ismét visszautasította a kérelmet res iudicatá-
ra hivatkozással. Ugyanakkor az indokolásban kifej-
tette, hogy a panaszosok az Alkotmánybíróság előtt 
kérhetik az ügy kivizsgálását, ha a miniszter nem jár 
el az ügyükben. A kérelmezők benyújtották a mi-
niszter eljárását kifogásoló indítványukat, azonban 
az Alkotmánybíróság hatáskör hiányára hivatkozva 
visszautasította azt.

1994. november 16-án a panaszosok az alkotmány 
138. cikke alapján kérték, hogy az Alkotmánybíró-
ság rendezze a közigazgatási bíróság és az Alkot-
mánybíróság közötti hatásköri összeütközést. A tes-
tület 1995 októberében megsemmisítette a közigaz-
gatási bíróság 1993-as döntését, és úgy rendelke-
zett, hogy a közigazgatási bíróság jogosult dönteni 
az ügyben. A közigazgatási bíróság kötelezte a mi-
nisztert, hogy a döntésben megadott határidőn be-
lül hozzon döntést. Többszöri felhívásra a minisz-
ter végül 1997. július 21-én elutasította az elisme-
rés iránti kérelmet. Az indokolás szerint a közösség-
nek az állammal szembeni negatív hozzáállása mi-
att a törvény nem teszi lehetővé az elismerést. A ké-
relmezők 1997. szeptember 3-án az Alkotmánybí-
rósághoz fordultak a döntéssel szemben. A testület 
megsemmisítette a miniszter döntését és visszautal-
ta az ügyet. Időközben hatályba lépett az új törvény, 
és ennek alapján a miniszter döntésével elismerte az 
első számú kérelmezőt regisztrált vallási közösség-
ként (Religionsgemeinschaft). A kérelmező ezzel jogi 
személyiséget szerzett.

A döntés ellenére 1998. július 22-én a panaszosok 
kérték a vallási társaságként való elismerést. A mi-
niszter elutasította a kérést, mivel az 1998-as tör-

vény alapján ezt a státuszt csak olyan vallási közös-
ség szerezheti meg, amely már legalább tíz éve léte-
zik. A tíz évre vonatkozó szabályt az Alkotmánybí-
róság is alkotmányosnak találta.

Strasbourgi beadványukban a kérelmezők többek 
között az egyezmény 9. és 11. cikkére (önállóan és 
a 14. cikkel együtt) hivatkozva sérelmezték, hogy az 
osztrák hatóságok megtagadták a vallási társaság-
ként való bejegyzést, és amikor végül jogi szemé-
lyiséggel rendelkező vallási közösségként elismerték 
a Jehova Tanúit, más vallási társaságoknál alacso-
nyabb kategóriába kerültek. Emellett nehezményez-
ték az eljárás elhúzódását is.

A döntés.6 Az EJEB úgy vélte, hogy az eset el-
sősorban az egyezmény 9. cikkének hatálya alá tar-
tozik, bár ezt az ügy körülményeire tekintettel az 
egyesülés szabadságát biztosító 11. cikkel összhang-
ban kell értelmezni. A 9. cikkben garantált vallás-
szabadság a demokratikus társadalmak egyik legfon-
tosabb alapköve, és magában foglalja a vallás szabad 
gyakorlását akár egyénileg, akár közösségben. Mi-
vel a vallási közösségek hagyományosan valamiféle-
képpen szervezett formában működnek, a közössé-
gi vallásgyakorlás korlátozásának vizsgálatakor a 11. 
cikk garanciáit szem előtt kell tartani. A vallási kö-
zösségek autonóm létezése elengedhetetlen a plura-
lizmusra épülő demokráciákban. Az EJEB többször 
megerősítette, hogy a jogi személyiség megtagadá-
sa a vallási entitások esetében beavatkozást jelent-
het a 9. cikkben biztosított jogukba. Emellett a val-
lás kollektív gyakorlásának egyik fontos eleme a kö-
zösség, annak tagjainak és vagyonának bírói védel-
me, ezért a vallásszabadság értelmezése esetében te-
kintettel kell lenni a tisztességes eljáráshoz való jo-
got deklaráló 6. cikkre is.

Az EJEB elfogadta a panaszosok állítását, mely 
szerint az osztrák állam beavatkozott a kérelmező-
ket a 9. cikk alapján megillető szabadságba, és eluta-
sította az állam érvelését, hogy végső soron az eset-
leges sérelmet a jogi személyiség megadása orvosol-
ta. A felek nem vitatták, hogy a korlátozásnak volt 
törvényi alapja, ahogyan azt sem, hogy az a közrend 
és a közbiztonság fenntartását célozta. A korlátozás 
szükségességével kapcsolatban az EJEB megjegyez-
te: majdnem húsz év telt el azóta, hogy a kérelme-
zők először indítványozták a jogi személyiség meg-
adását, és ez a hosszú idő aggályokat vethet fel az 
egyezmény 9. cikke alapján. A vallásszabadság fon-
tosságára tekintettel az EJEB úgy vélte, hogy az ál-
lami szervek kötelesek ésszerű időn belül döntést 
hozni a jogi személyiség kérdésében. E kötelezett-
ség elmulasztását nem orvosolja az a tény sem, hogy 
a kérelmezők járulékos szervezet létrehozatalával ki 
tudták kerülni – legalábbis részben – a jogi szemé-
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lyiség hiányából adódó nehézségeket. Mivel a kor-
mány nem tudott releváns és meggyőző érveket fel-
hozni a korlátozás szükségességére, az EJEB megál-
lapította az egyezmény 9. cikkének megsértését.

A kérelmezők azt is nehezményezték, hogy a be-
jegyzett vallási közösségek alsóbb rendűek a vallási 
társaságokhoz képest. Az előbbiek felett szigorúbb 
az állami ellenőrzés, eltérő szabályok vonatkoznak 
a tagságra és a vagyonkezelésre is. Továbbá vitat-
ták a tízéves várakozási periódus szükségességét, 
különösen mert beadványuk szerint az állam enél-
kül is elismert más egyházakat. Mivel a Jehova Ta-
núi Ausztria ötödik legnagyobb vallási közössége, 
régen el kellett volna ismerni teljes jogú vallási tár-
saságként. A kormány álláspontja szerint az 1998-
ban bevezetett tízéves várakozási idő megfelelt a 
korábbi törvény alapján kialakult állami gyakorlat-
nak, és az állam képviselője hivatkozott az Alkot-
mánybíróság döntésére, amely elismerte, hogy a vi-
tatott tíz év legitim célt szolgál (a hatóságok ezen 
időszak alatt ellenőrizhetik, vajon a közösség ké-
pes-e beilleszkedni a jogrendszerbe, jogszerű tevé-
kenységet végez-e).

Az EJEB szerint a 9. cikkel kapcsolatban tett 
megállapítások alapján nem kétséges, hogy az ügy 
az egyezmény hatálya alá tartozik, és ezért alkal-
mazható a 14. cikk. A testület megjegyezte, hogy a 
vallási társaságok számos tekintetben kivételes hely-
zetben vannak, ezért a semlegesség követelményé-
vel összhangban az államnak olyan jogi keretet kell 
biztosítania, amely nem diszkriminál az egyes kö-
zösségek között. Az egyezmény 14. cikke nem je-
lenti feltétlenül az eltérő bánásmód tilalmát, külö-
nösen olyan esetekben, amikor ténylegesen fennál-
ló különbségeket kívánnak ezzel orvosolni. Ugyan-
akkor az eltérő bánásmód sérti a diszkrimináció ti-
lalmát, ha annak nincs objektív és ésszerű igazolása, 
vagyis ha nem szolgál valamilyen legitim célt vagy 
ha nincs ésszerű arányossági kapcsolat az alkalma-
zott intézkedés és az elérni kívánt cél között. A tíz-
éves várakozási idő érzékeny kérdés, mivel az állam-
nak semlegesnek és pártatlannak kell maradnia sza-
bályozási jogköre gyakorlása során. Kivételes esetek-
ben a várakozási idő szükséges lehet, például újon-
nan alapított vallási közösségek esetében, de ez ne-
hezen tűnik elfogadhatónak egy hosszú ideje fenn-
álló nemzetközi közösségnél. A kérelmezők által 
említett példa is bizonyítja, hogy az elismerésnek 
nem elengedhetetlen eleme a tíz év eltelte. Ezért az 
EJEB úgy találta, hogy az eltérő bánásmódnak nem 
volt objektív és ésszerű igazolása. Emellett a testület 
megállapította, hogy az 1998-ban indított eljárások 
esetében az osztrák állam megsértette az ésszerű idő 
6. cikkben foglalt követelményét.

az egy ezm én y 1 1 .  cI k k e 
a gy ü lek ezés és egy esü lés 

sza Ba Dsága

Molnár Éva Magyarország elleni ügye7

Az ügy körülményei. A 2001. április 7-én és 21-én 
tartott parlamenti választást az 1998-tól hatalmon 
lévő koalíció elveszítette. 2002. május 4-én az Or-
szágos Választási Bizottság hivatalosan bejelentette 
a választások végeredményét. A korábbi választások-
hoz hasonlóan ez az eredmény szinte teljesen azo-
nos volt a választás második fordulójának estéjén be-
jelentett eredményekkel. Ennek ellenére többen vá-
lasztási csalásról beszéltek. Nemzetközi megfigye-
lők, köztük az EBESz is, úgy találták, a magyar 
választás mind a nemzetközi, mind a hazai szabá-
lyoknak megfelelt. 2002. május 27-én megalakult az 
új kormány. 2002. július 4-én délelőtt néhány száz 
demonstráló tiltakozni kezdett a szavazólapok júli-
us 20–22-re tervezett megsemmisítése ellen. Autó-
ikkal lezárták az Erzsébet hidat, ezzel akarták elér-
ni a szavazatok újraszámlálását. Mivel teljesen blok-
kolták a forgalmat és tiltakozásukat nem jelentet-
ték be előre a gyülekezési törvénynek megfelelően, a 
demonstrációt néhány óra múlva feloszlatták. Nem 
sokkal később a tiltakozók a Kossuth téren gyüle-
keztek, szintén az újraszámlálást követelve. A felek 
2005 elején tett beadványaikban egyetértettek ab-
ban, hogy az itteni demonstrálók azonosak a híd-
foglalókkal. A kérelmező 2007 decemberében már 
azt állította, hogy a Kossuth téri tiltakozók csupán 
az Erzsébet hidat lezáró tüntetők támogatói voltak.

A kérelmező este 7 órakor csatlakozott a Kossuth 
téren tüntetőkhöz. A demonstrálók addigra már 
szinte teljesen megbénították a környék forgalmát. 
Miután a rendőrség nem tudta biztosítani a közle-
kedés folyamatosságát, este 9 óra körül erőszak nél-
kül feloszlatta a tüntetést. A kérelmező a feloszla-
tás ellen bírósághoz fordult. 2003. október 1-jén a 
Pesti Központi Kerületi Bíróság elutasította a kerese-
tet; az indokolás szerint a demonstrációt előzetesen 
nem jelentették be, a rendőrségnek nem volt más vá-
lasztása, mint annak feloszlatása. Az ítéletet hely-
benhagyta a másodfokú bíróság is. Az EJEB-hez 
benyújtott panaszában a kérelmező azt sérelmezte, 
hogy a rendőrség csupán az előzetes bejelentés hi-
ánya miatt oszlatott fel egy békés tüntetést, ami el-
lentétes az egyezmény 11. cikkével.

A döntés.8 A kormány nem vitatta, hogy a rend-
őrségi intézkedések beavatkozást jelentettek a pana-
szos gyülekezési szabadságába, ezért az EJEB meg-
vizsgálta, hogy az egyezmény 11. cikk 2. bekezdése 
alapján az intézkedés igazolható-e. A felek egyetér-
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tettek abban, hogy a korlátozásnak volt törvényben 
meghatározott alapja. Az intézkedés legitim céljául 
a kormány mások jogainak védelmét (a mozgássza-
badság és a közlekedés folyamatosságának biztosí-
tása) és a zavargások megelőzését jelölte meg. A 72 
órás szabállyal kapcsolatban a magyar állam képvi-
selője megjegyezte: a gyülekezés szabadsága nem 
csupán a beavatkozástól való tartózkodás követel-
ményét jelenti, az államnak néhány esetben pozitív 
intézkedéseket is kell tennie.

A korlátozás szükségességével kapcsolatban a 
kormány hangsúlyozta: a jelen ügy tényállása nem 
azonos a Bukta-üggyel, hiszen a Kossuth téri tün-
tetés – akár a szavazatok újraszámolását követelték a 
tüntetők, akár szolidaritásukat fejezték ki a hídfog-
lalókkal – nem minősíthető egy politikai eseményre 
adott spontán válaszként. A bejelentési kötelezett-
ség a már említett pozitív kötelezettség teljesítéséhez 
szükséges. Az EJEB úgy vélte, az előzetes bejelentés 
nem sérti a gyülekezési szabadság lényegi tartalmát. 
Nem ellentétes a 11. cikkel, hogy a közrend fenn-
tartása miatt és nemzetbiztonsági okokból a tagál-
lamok előzetes engedélyhez kössék a gyülekezést. 
Ugyanakkor előfordulhat, hogy a spontán demonst-
ráció formájában megnyilvánuló közvetlen válasz 
igazolható, és ebben az esetben az előzetes bejelen-
tés hiánya miatti feloszlatás aránytalan lehet. Azon-
ban az EJEB hangsúlyozta: a Bukta-ügyben megfo-
galmazott elv nem értelmezhető úgy, hogy az elő-
zetes bejelentés hiánya soha nem lehet a feloszlatás 
alapja. Az előzetes notifikáció egyrészt a gyülekezé-
si szabadság, másrészt mások jogainak és érdekeinek 
védelme és a bűnmegelőzés közötti egyensúly kiala-
kítását szolgálja. A spontán tüntetések csak kivéte-
les esetben mentesülnek a bejelentési kötelezettség 
alól. Az EJEB véleménye szerint a jelen ügyben nin-
csenek olyan kivételes körülmények, amelyekre csak 
spontán tüntetéssel lehetett volna reagálni.

Az EJEB ezenkívül megjegyezte, hogy az ese-
mények időpontjában nem kellett engedélyt kérni a 
gyülekezéshez, csupán 72 órával előbb be kellett je-
lenteni. Az elutasító döntéssel szemben bírói jogor-
voslatnak van helye, ezért az EJEB elégedett volt az 
elérhető eljárásjogi garanciákkal is. Emellett a tes-
tület megjegyezte, hogy az események alapját egy 
illegális demonstráció képezte, és függetlenül at-
tól, hogy az esti tüntetés résztvevői azonosak vol-
tak-e a délelőttivel, a Kossuth téri tüntetés egyik cél-
ja a támogatás kifejezése volt, a rendőrség fellépé-
se nem ellenkezett a 11. cikkben garantált jog cél-
jával. A gyülekezési jog egyik alapvető célja, hogy a 
közösségi véleménynyilvánításnak teret biztosítson. 
Ezzel kapcsolatban az EJEB hangsúlyozta, hogy a 
délután 1 órakor kezdődött Kossuth téri tüntetést a 

rendőrség este 9 órakor oszlatta csak fel, így a részt-
vevőknek elegendő idejük volt véleményük kinyilvá-
nítására, ezért a rendőrségi fellépés nem tekinthető 
ésszerűtlennek. Az EJEB szerint a rendőrség kel-
lő toleranciát tanúsított annak ellenére, hogy a de-
monstrációról előzetesen nem értesült. A tüntetés 
jelentősen korlátozta a környék közlekedését és ez-
zel megzavarta közrendet. E tekintetben is külön-
bözik a rövid időn belül feloszlatott spontán tünte-
tésektől: a demonstrálók ebben az esetben több órá-
ig zavartalanul élhettek gyülekezési szabadságuk-
kal. Mindezek alapján az EJEB szükségesnek ítél-
te a tüntetés feloszlatását, és nem állapította meg az 
egyezmény 11. cikkének megsértését.

Patyi és mások Magyarország elleni ügye9

Az ügy körülményei. A kérelmezők (negyvennyolc 
magánszemély) egy csődbe ment magánvállalkozás 
hitelezői. Mivel nem tudták követeléseiket érvénye-
síteni, úgy döntöttek, hogy 2004. július 7-e és au-
gusztus 20-a között tüntetéseket szerveznek a mi-
niszterelnök rezidenciája elé. A kérelmező által be-
nyújtott fényképek szerint a rezidencia egy kétsá-
vos utcában fekszik, a villával szemben egy öt méter 
széles füves sáv húzódik. A panaszosok szerint ezt 
a részt kívánták a tüntetések során használni. Pa-
tyi István, az egyik fő szervező a gyülekezési tör-
vénynek megfelelően értesítette a Budapesti Rend-
őrkapitányságot a demonstrációról. A rendőrség jú-
lius 5-én megtagadta az engedélyt. A kérelmező bí-
rósághoz fordult, és a Fővárosi Bíróság megsem-
misítette a döntést és visszautalta az ügyet a rend-
őrséghez. A rendőrség a megismételt eljárásban is-
mét megtiltotta a gyülekezést. A kérelmező felleb-
bezett, és a bíróság 2004. július 15-én elutasította 
a kérelmet. Időközben a kérelmező tizenöt társá-
val együtt – magukat „turistának álcázva” – meg-
jelent a miniszterelnök háza előtt. A rendőrség je-
len volt a helyszínen, de miután a kérelmezők kije-
lentették, hogy nem kívánnak tüntetni, a rendőrök 
nem akadályozták meg, hogy a miniszterelnök há-
za elé vonuljanak. A demonstrálók békésen elhagy-
ták a helyszínt, nem akadályozták sem a forgalmat, 
sem a gyalogosközlekedést. Ezt követően a kérelme-
ző értesítette a rendőrséget a 2004. november 1-jé-
re tervezett tüntetésről, amelyet ugyanerre a hely-
színre terveztek. A demonstrációt október 28-án a 
gyülekezési törvény 8. §-ára hivatkozva a rendőr-
ség megtiltotta. Az indokolás szerint az utca nem 
elég széles, hogy elegendő helyet biztosítson a gyü-
lekezőknek és a gyalogosoknak. Ezért annak érde-
kében, hogy a baleseteket és az esetleges konfrontá-
ciót a közlekedőkkel megelőzzék, a fél utcát le kelle-
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ne zárni. A kérdéses utcában busz közlekedik, és no-
vember 1-jén nagyobb forgalom várható a temetőkbe 
látogatók miatt. Mindezek alapján a rendőrség arra 
a következtetésre jutott, hogy a demonstráció meg-
tartása aránytalanul sértené a közlekedés rendjét, és 
a közlekedés más útvonalon nem megoldható. A bí-
róság elutasította a kérelmező fellebbezését.

2004. november 5-én ismét kérelmezték egy húsz 
főre korlátozott tüntetéssorozat (november 1., 30., 
december 14. és 24.) megtartását. Ezeket a rendőr-
ség ismét megtiltotta, hasonló indokokkal. A rend-
őrség megjegyezte, hogy a Budapest környéki sípá-
lyák is ezen az útvonalon érhetők el, ezért erősebb 
forgalomra kell számítani. Emellett az esetleges hó-
esés miatt is nehéz alternatív útvonalat biztosíta-
ni. Ezt a rendőrség szakértői véleménnyel támasz-
totta alá. Fellebbezésében a kérelmező kifejtette, 
hogy a húsz demonstráló húsz perces csendes tün-
tetést tervezett. Ezt a bíróság elutasította. 2004. de-
cember 12-én a Budapesti Közlekedési Vállalat tá-
jékoztatta a kérelmezőt, hogy december 24-én ke-
véssel 4 óra után leáll a buszközlekedés az utcában. 
Az EJEB-hez benyújtott panaszában a kérelmezők 
azt sérelmezték, hogy a novemberre és decemberre 
tervezett tüntetéseket valódi indokok nélkül tagad-
ta meg a rendőrség, ezzel pedig sérült a 11. cikkben 
garantált gyülekezési joguk.

A döntés.10 A kormány nem vitatta, hogy a sérel-
mezett intézkedések korlátozták a kérelmezők gyü-
lekezési szabadságát, ezt az EJEB is elfogadta. A fe-
lek nem vitatták, hogy a korlátozásnak volt törvényi 
alapja, és az EJEB elfogadta, hogy az intézkedések 
legitim célokat szolgáltak, a közrend és mások joga-
inak védelmét. A korlátozás szükségességével kap-
csolatban a kormány előadta: a tüntetéseket Buda-
pest egyik különösen forgalmas helyére tervezték, és 
ezzel akadályozták volna a közlekedést és a busz-
forgalmat, növelve a balesetek kockázatát. A ható-
ságok döntésüket körültekintő mérlegelés után hoz-
ták meg, ezért azok nem tekinthetők önkényesnek 
vagy elhibázottnak. Patyi úr úgy érvelt, hogy a ter-
vezett időpontokban a helyszín nem lett volna for-
galmas, és a járda elég széles ahhoz, hogy azon tün-
tetve ne akadályozzák a forgalmat. Emellett felhívta 
a figyelmet arra, hogy december 24-én délután még 
a buszközlekedés sem volt.

Az EJEB ismét hangsúlyozta, hogy az egyez-
mény 11. cikkét a szólásszabadságot biztosító cikkel 
összhangban kell értelmezni. A véleménynyilvánítás 
egyik formája a demonstráció. A „szükséges egy de-
mokratikus társadalomban” kitétel magában foglal-
ja azt a kötelezettséget, hogy csak nyomós társadal-
mi igény esetén korlátozzák az egyezményben fog-
lalt jogokat. A tagállamoknak van mérlegelési sza-

badságuk ennek az igénynek a megítélésekor, de azt 
végső soron az EJEB ellenőrzi. A felülvizsgálat nem 
csupán a jogszabályokra, hanem azok alkalmazásá-
ra is kiterjed. A vizsgálat során az EJEB mérlege-
li, hogy a korlátozás arányban állt-e az elérni kívánt 
céllal, és hogy az állam által felhozott érvek megfe-
lelők és relevánsak-e. A testület úgy találta, hogy a 
nemzeti bíróságok döntéseikben kizárólag a közle-
kedés biztonságára hivatkozva tiltották meg a ren-
dezvényeket. Ehhez hasonlóan a kormány is a gya-
logosok szabad mozgásának korlátozására és a busz-
forgalom akadályozására hivatkozott beadványában. 
Ezzel kapcsolatban az EJEB hangsúlyozta, hogy a 
közterületen tartott demonstráció zavarhatja az ott 
lakók mindennapi rutinját.

A jelen ügy vizsgálata során az EJEB nem talál-
ta megalapozottnak a kormány kifogásait. Mivel a 
tüntetéseket kevés résztvevővel tervezték, a járda 
elég széles lett volna ahhoz, hogy a gyalogosok a de-
monstrálók mellett elhaladjanak. Emellett az EJEB 
egyáltalán nem volt meggyőződve arról, hogy a de-
monstráció bármilyen fennakadást okozott volna a 
közlekedésben, különösen a december 24-ére ter-
vezett gyülekezés esetében nem igazolható a busz-
közlekedés folyamatosságának biztosítására való hi-
vatkozás. Mindezek alapján az EJEB megállapítot-
ta, hogy a hatóságok ugyanazon indokokra alapított 
többszöri elutasító döntése nem vette figyelembe a 
kérelmező által benyújtott pontosításokat, és a ha-
tóságok nem teremtették meg az egyensúlyt a kérel-
mezők gyülekezési joga és mások mozgásszabadsága 
között. Továbbá semmi nem utalt arra, hogy a tün-
tetések erőszakos jellegűek lettek volna vagy veszélyt 
jelentettek volna a közrendre. A hatóságoknak tole-
ránsnak kell lenniük a békés tüntetésekkel szemben 
már a bejelentési eljárás során is. Az állam által fel-
hozott érvek a tüntetések teljes megtiltására nem te-
kinthetők sem megfelelőnek, sem relevánsnak, ezért 
a korlátozás nem minősül szükségesnek egy demok-
ratikus társadalomban.

az egy ezm én y elsÔ k I egészíTÔ 
j egyzÔkön y v én ek 2 .  cI k k e 

az okTaTáshoz va ló jog

Oršuš és mások Horvátország elleni ügye11

Az ügy körülményei. A kérelmezők roma diákok, 
akik azt kifogásolták, hogy szegregált osztályokban 
tanították őket. Beadványuk szerint három falusi is-
kolában (Macinec, Podutren és Orehovica) 1996 és 
2000 között részben vagy kizárólag roma diákok-
ból álló csoportokban oktatták őket. A legtöbb pa-
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naszos emellett külön horvát nyelvórákat kapott, és 
a tantermen kívüli elfoglaltságok során vegyes cso-
portokba jártak. 2002 áprilisában eljárást indítottak 
az általános iskolák ellen. A kérelmezők állítása sze-
rint a roma osztályokban a hivatalos nemzeti tan-
terv csupán 30 százalékát tanították. Kerestükben 
azt sérelmezték, hogy az iskolák faji alapon diszkri-
minálták őket, és ezzel sérült a kínzástól való men-
tességhez és az oktatáshoz való joguk. Bizonyítékul 
csatoltak egy pszichológiai felmérést, amelyet a tisz-
tán roma osztályokban tanuló diákok között végez-
tek. Eszerint az ilyen diákok érzelmi és pszicholó-
giai sérelmet szenvedtek, továbbá önértékelésük ala-
csony volt, és személyiségfejlődési problémákkal is 
küzdöttek.

2002 szeptemberében az elsőfokú bíróság elutasí-
totta a keresetet: úgy vélte, csak azokat a roma diá-
kokat helyezték külön osztályokba, akiknek horvát 
nyelvből különórákra volt szükségük. A beperelt há-
rom iskola közül kettőben – az indokolás szerint – 
a párhuzamos osztályokban használt tanterv szerint 
oktattak. Ezért a bíróság szerint a kérelmezők nem 
tudták alátámasztani, hogy faji alapú diszkrimináció 
áldozatai voltak. A fellebbviteli bíróság is elutasítot-
ta a fellebbezést és hasonló indokok alapján az Al-
kotmánybíróság is megalapozatlannak találta a ké-
relmezők alkotmányjogi panaszát . A kormány által 
beadott 2001-es statisztikák szerint csak a macine-
ci iskolában voltak többségben a roma diákok ezek-
ben a speciális osztályokban, a másik két iskolában 
a roma gyerekek aránya 50 százalék alatt volt. Ez a 
kormány álláspontja szerint bizonyítja, hogy a kérel-
mezők iskoláiban nem kerültek automatikusan kü-
lön osztályba a roma diákok. Ezzel szemben a pa-
naszosok úgy érveltek, hogy azt javasolták nekik, ti-
zenöt évesen fejezzék be az iskolát. Más statiszti-
kák szerint például a 2006/2007-es tanévben a ki-
maradási arány a roma diákok esetében 84 százalé-
kos volt, szemben a megye más általános iskoláiban 
mért 9 százalékkal. Az EJEB-hez benyújtott pana-
szukban a kérelmezők azt sérelmezték, hogy a tisz-
tán roma diákokból álló osztályok kialakításával az 
állam megfosztotta őket a multikulturális környe-
zetben való oktatás jogától, és ezzel jelentős oktatá-
si, pszichológiai és érzelmi sérelmet okozott. Az ok-
tatáshoz való jog mellett sérelmezték a kínzás tilal-
mának megsértését és nehezményezték az elhúzó-
dó eljárásokat is.

A döntés.12 A kínzás tilalmának megsértésével 
kapcsolatban az EJEB megjegyezte: nem kizárt, 
hogy az etnikai kisebbséghez tartozás alapján törté-
nő megkülönböztetés a 3. cikk hatálya alá tartozik. 
Jelen ügyben azonban a kérelmezők nem bizonyítot-
ták, hogy a velük szembeni diszkrimináció elérte a 

3. cikk alkalmazásához szükséges szintet. Az EJEB 
úgy ítélte meg, hogy az érvek túlságosan általánosak 
és spekulatívak. Nincs nyoma annak, hogy a ható-
ságok meg akarták alázni a panaszosokat, ahogyan 
annak sem, hogy a tisztán roma osztályokba utalás-
sal megsértették volna a diákok emberi méltóságát. 
A tantermen kívüli elfoglaltságok során a roma di-
ákok a többi tanulóval együtt voltak, így az iskolák 
kísérletet tettek a roma diákok és a nem roma diá-
kok közös szocializációjára. Ezért az EJEB nem ta-
lálta megalapozottnak a 3. cikk megsértését.

Az oktatáshoz való jog sérelmét az EJEB önálló-
an és a diszkriminációt tiltó 14. cikkel összefüggés-
ben is megvizsgálta. Az oktatáshoz való joggal kap-
csolatban a testület hangsúlyozta, hogy a kérelmező-
ket nem fosztották meg attól a joguktól, hogy isko-
lába járjanak. A nemzeti bíróságok előtti eljárásban 
megállapítást nyert, hogy az oktatás minősége a tisz-
tán roma osztályokban nem volt alacsonyabb, mint 
a párhuzamos vegyes osztályokban. A kérelmezők a 
tantervben fennálló különbséget nem tudták bizo-
nyítani. Emellett rendszeresen kerültek át diákok a 
roma osztályokból a vegyes csoportokba. Fontosnak 
ítélte az EJEB, hogy sem a kérelmezők, sem a szü-
leik nem kérték az áthelyezést. A panaszosok egy ré-
szénél az áthelyezés nem is kerülhetett még szóba, 
hiszen a külön osztályba utalásuk fő indoka a hor-
vát nyelv nem megfelelő ismerete volt. Azt sem ta-
lálta bizonyítottnak az EJEB, hogy a „szülők vallá-
si és világnézeti meggyőződésével összhangban lévő 
oktatáshoz és tanításhoz való jogot” bármifélekép-
pen megtagadták volna. Mindezek alapján a testü-
let nem állapította meg az oktatáshoz való jog meg-
sértését.

Az EJEB kiemelte, hogy a diákok közötti különb-
ségtétel alapja a horvát nyelv ismerete volt. A pana-
szosok nem vitatták, hogy az általános iskolába tör-
ténő beiratkozásuk idején nem beszélték a nyelvet 
megfelelő szinten, ezért nem tudták volna a horvát 
nyelvű órákat követni. A kormány beadványa sze-
rint az érintett közösségekben végzett nyelvi tesz-
tek is azt mutatták, hogy a roma gyerekek többsége 
hiányos horvát nyelvi ismeretekkel bírt. Az EJEB 
elismerte, hogy a problémát a hatóságoknak kezel-
niük kell. A roma gyerekek külön osztályban való 
oktatása összesen négy iskolában folyt, azokban is 
a roma diákok magas aránya miatt. A kormány ál-
tal benyújtott statisztikák szerint ott sem automati-
kusan sorolták speciális osztályokba a roma tanuló-
kat. Az oktatás terén az államnak joga van speciális 
osztályok vagy eltérő iskolák felállítására a nehézsé-
gekkel küzdő gyerekek számára, és lehetősége van, 
hogy ezekben eltérő tanterv szerint oktasson. A pa-
naszosok külön osztályban tanítása tehát pozitív in-
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tézkedésnek tekinthető, amely a rendes iskolai tan-
menet követéséhez szükséges tudás és készség meg-
szerzésére irányult. Ezért a horvát hatóságok nem 
sértették meg az egyezmény 14. cikkét sem az el-
ső kiegészítő jegyzőkönyv 2. cikkével összefüggés-
ben. A négyéves alkotmánybírósági eljárás – az ügy 
fontosságára tekintettel – azonban sértette az egyez-
mény 6. cikkében biztosított tisztességes eljáráshoz 
való jogot.

az egy ezm én y elsÔ k I egészíTÔ 
j egyzÔkön y v én ek 3.  cI k k e 
a sza Ba D vá laszTások hoz 

va ló jog

A Grúz Munkáspárt Grúzia elleni ügye13

Az ügy körülményei. 2003. november 2-án általános 
parlamenti választásokat tartottak Grúziában, a vég-
eredményt a többségi és az arányos választási rend-
szer alapján állapították meg. A Grúz Munkáspárt 
az arányos választási rendszerben a szavazatok 12,04 
százalékát szerezte meg, ami a százötven fős parla-
mentben húsz helyet biztosított a pártlistáról beke-
rülő jelöltek számára. 2003. november 22-én a „ró-
zsás forradalom” tüntetői zavarták meg az ország-
gyűlés első ülését, választási csalásra hivatkozva az 
akkori elnököt, Eduard Shevardnadzét lemondás-
ra szólítva fel. Miután az elnök lemondott, a Leg-
felső Bíróság megsemmisítette az arányos választá-
si rendszer eredményeit, és 2004. január 4-re elnök-
választást, március 28-ra pedig parlamenti válasz-
tást írt ki. 2003 decemberében a Központi Választá-
si Bizottság (KVB) döntéseivel előírta a választók-
nak, hogy a választókerületekben regisztrálják ma-
gukat az elnökválasztásra. Ellenzéki pártok – kö-
zöttük a Grúz Munkáspárt – sikertelenül támadták 
ezeket a döntéseket. A Munkáspárt végül nem ál-
lított elnökjelöltet, és a választásokat követően si-
kertelenül kezdeményezte a Legfelső Bíróságnál az 
eredmények érvénytelenítését.

A parlamenti választásokat megelőzően a KVB, 
amelynek többségét kormánypárti képviselők adták, 
elrendelte, hogy a választókerületekben tegyék köz-
zé a szavazók előzetes listáját, és arra kérte a válasz-
tókat, hogy ellenőrizzék az azon szereplő adatok he-
lyességét. Az általános választásokat a kitűzött idő-
pontban megtartották, a lebonyolítással kapcsolato-
san számos kifogás érkezett a KVB-hez és a bíró-
ságokhoz is. A KVB 2004. április 2-án elfogadott 
döntésével érvénytelenítette a Khulo és a Kobuleti 
választókörzet eredményeit, ami körülbelül hatvan-
ezer regisztrált választót érintett. A határozat nem 

tartalmazta a döntés alapjául szolgáló törvényi ren-
delkezést, csupán annyit jegyzett meg, hogy mind-
két körzetből számos panasz érkezett a választások 
tisztaságával kapcsolatosan. 2004. április 18-ra tűz-
ték ki a megismételt választást, ám a szavazóhelyi-
ségek ezen a napon nem nyitottak ki. Ugyanezen a 
napon a KVB bejelentette a március 28-án tartott 
választás végeredményét: eszerint a kérelmező párt a 
szavazatok 6,01 százalékát szerezte meg, amely ered-
mény alatta marad a parlamentbe jutáshoz szükséges 
7 százalékos küszöbnek. Bár a Munkáspárt képvise-
lője tiltakozott, a KVB többségi döntéssel elfogad-
ta az eredményt. Az elnök úgy nyilatkozott, hogy a 
helyi hatóságok hibájából nem nyitottak ki a szava-
zóhelyiségek. A Munkáspárt fellebbezett a döntés 
ellen, de a Legfelső Bíróság elutasította a keresetét. 
Ehhez hasonlóan az Alkotmánybíróság előtti eljárá-
sok sem jártak sikerrel.

A döntés.14 A kérelmező párt az egyezmény első 
kiegészítő jegyzőkönyvének 3. cikkére hivatkozva 
sérelmezte a 2004. március 28-án tartott parlamen-
ti választások lebonyolítását, a választói névjegyzék 
összeállításának módját, valamint azt, hogy a KVB 
többségét kormánypárti tagok adták. Mivel a KVB 
többségi szavazással hozta döntéseit, így egyszerű-
en leszavazhatták a Munkáspárt valamennyi kifo-
gását. Ezenkívül a kérelmező egyezménysértőnek 
vélte, hogy azért nem jutott parlamenti helyekhez, 
mert két választókörzetben nem tartottak érvényes 
választást.

Az EJEB megállapította, hogy a megfelelő vá-
lasztói névjegyzék előfeltétele a szabad választá-
soknak. A választásokon való eredményes részvétel 
ezért szoros összefüggésben áll a választói névjegy-
zékben szereplő állampolgárok választójogának sza-
bad gyakorlásával. Az egyezményben garantált sza-
bad választásokhoz való jogot az érintett ország po-
litikai fejlődésének tükrében kell vizsgálni: azok a 
jellemzők, amelyek valamely országban elfogadha-
tatlanok, egy másikban igazolhatók lehetnek. Grú-
zia esetében a választási hatóságoknak nagyon rövid 
időn belül kellett az addigi rendszer hiányosságait 
kijavítani. Ezért a forradalom utáni helyzetre tekin-
tettel az egy hónappal a választások előtt hozott re-
gisztrációs szabályok, illetve azok megváltoztatása 
nem kifogásolható az egyezmény fent említett cik-
ke alapján.

A grúz állam a választói regisztráció felelősségét 
részelegesen a polgárokra hárította, ám a szabad vá-
lasztások biztosításával összefüggő pozitív kötele-
zettséget illetően az EJEB álláspontja szerint Grú-
zia széles mérlegelési szabadságot élvez. Nyugat-eu-
rópai államok is alkalmaznak hasonló rendszert, így 
a választók aktív részvételével összeállított névjegy-
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zék önmagában nem sérti az egyezményt.
A KVB összetételével kapcsolatban az EJEB 

megállapította, hogy kétségtelenül hiányoztak az el-
nök hatalmát ellensúlyozó fékek, és a bizottság nem 
volt független a külső politikai nyomástól. Ugyan-
akkor nem merült fel bizonyíték arra nézve, hogy a 
KVB visszaélt volna hatalmával vagy választási csa-
lást követett volna el a kérelmező párt hátrányára.

Végül az EJEB megvizsgálta, hogy a Khulo és a 
Kobuleti választókörzetben lakók megfosztása a vá-
lasztásokon való részvételtől sértette-e az első kiegé-
szítő jegyzőkönyv 3. cikkét, különösen a választójog 
általánosságára vonatkozó követelményt. A testület 
mérlegelte, vajon az állami hatóságok megtettek-e 
mindent, ami ésszerűen elvárható, mielőtt a válasz-
tások végeredményét kihirdették, illetve a korlátozás 
arányban állt-e a grúz hatóságok által elérni kívánt 
céllal. Az EJEB megjegyezte: nem az a fő kérdés, 
hogy sérült-e a kérelmező pártnak az a joga, hogy a 
megismételt választást az érintett körzetekben meg-
nyerje, hanem hogy a választásokon való szabad és 
eredményes részvételhez való jogát tiszteletben tar-
tották-e. A KVB nem vonta vissza a 2004. április 
2-án hozott döntését és hivatalosan nem törölte a 
megismételt választást. Ha valóban lehetetlen volt a 
választások megtartása, akkor a jogállamiság alap-
elveivel összhangban a KVB-nek formális és vilá-
gos döntéssel erről rendelkeznie kellett volna. Az ál-
lam egyezményből fakadó pozitív kötelezettségével 
ellentétesen a grúz hatóságok nem kísérelték meg az 
érintett választókörzetek bevonását az országos vá-
lasztásba még azután sem, hogy a szavazóhelyisé-
gek nem nyitottak ki. A választójog általánosságával 
szemben nem hozható fel legitim célkitűzésként az 
új parlament mielőbbi megválasztásához fűződő ér-

dek. Továbbá a KVB döntése, amely 2004 áprilisá-
ban érvénytelenítette az érintett két körzet választá-
si eredményeit, nem átlátható és konzisztens eljárás 
eredményeképpen született. A döntés nem tartal-
mazott releváns és meggyőző érveket, és nem álltak 
rendelkezésre megfelelő eljárási garanciák sem a ha-
talommal való visszaélés kiküszöbölésére. A siker-
telen megismételt választást követően a KVB nem 
tett további lépéseket, és megfelelő igazolás nélkül 
lezárta a választásokat. A két körzet kihagyása tehát 
sértette a jogállamiság elvét, és a lakosság egy részét 
megfosztotta az eredmény befolyásolásának lehető-
ségétől. E tekintetben Grúzia megsértette az első 
kiegészítő jegyzőkönyv 3. cikkét, de az EJEB nem 
találta megalapozottnak a kérelmező diszkrimináci-
óra vonatkozó érveit.

Polgári Eszter
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 1. 36376/04. számú kérelem.
 2. Az EJEB 2008. július 24-én kelt ítélete.
 3. 9174/02. számú kérelem.
 4. Az EJEB 2008. szeptember 19-én kelt ítélete.
 5. 40825/98. számú kérelem.
 6. Az EJEB 2008. július 31-én kelt ítélete. 
 7. 10346/05. számú kérelem.
 8. Az EJEB 2008. október 7-én kelt ítélete.
 9. 5529/05. számú kérelem.
10. Az EJEB 2008. október 7-én kelt ítélete.
11. 15766/03. számú kérelem.
12. Az EJEB 2008. július 27-én kelt ítélete.
13. 9103/04. számú kérelem.
14. Az EJEB 2008. július 8-án kelt ítélete.


