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Témavezetői ajánlás Dr. Szemesi Sándor: A diszkrimináció tilalma az Emberi 

Jogok Európai Bírósága gyakorlatában  c. értekezésének nyilvános vitára 

bocsátásához 

 

 

Az értekezés az Emberi Jogok Európai Bírósága ítélkezési gyakorlatából a 

hátrányos megkülönböztetést tiltó 14. cikket választotta ki. Az elméletileg 

lehetséges feldolgozási módszerek közül a tematikus megoldást választotta, azaz 

megpróbálta megragadni azokat a fontosabb problémaköröket, amelyekben jól 

lehet szemléltetni a non-diszkrimináció bírói gyakorlatát. 

 

A disszertáció részletesen bemutatja azokat a szövegezési vitákat, amelyek 

nyomán a 14. cikk végleges szövege megszületett. Bő terjedelemben mutatja be 

az előkészítő anyagok (travaux préparatoires)  alapján, hogy miért jelent meg a 

francia és az angol szövegben egy olyan szóhasználati különbség (distinction / 

discrimination), amely komoly értelmezési vitát eredményezett volna, ha az 

Emberi Jogok Európai Bírósága annak nem vette volna idejekorán az élét. 

Mindezt kimerítően elemzi. 

 

A diszkrimináció vizsgálata során az eltérő bánásmód célját, a cél és az elérése 

érdekében választott eszköz arányosságát, az államot megillető mérlegelési 

jogkört részletesen elemzi a dolgozat. Áttekinti azokat a témaköröket (nyelvi 

kisebbségi kérdés; cigánykérdés; homoszexualitás; vallás; gyermeknevelés; 

iskolaügy; sajtó; tulajdon;), amelyekben a diszkrimináció kérdése tipikusan 

felmerül. 
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A strasbourgi joggyakorlat elemzése során a disszertáció nem egyszerűen a 

lineáris-kronológiai megközelítést választotta, hanem a megfelelő helyeken 

rámutat a továbblépésre, adott esetben a lefékeződésre, illetve azokra a pontokra, 

ahol áttételesen bár, de az adott lezáratlanul maradt probléma választ kaphat. 

 

A disszertáció mintegy háromszáz tudományos forrást és kb. 200 ítéletet tekintett 

át, ezeket megfelelően ütköztette is egymással. Az ítéleteket illetően up to date -

nek tekinthető, igen friss ítéletek is megragadták a figyelmét, többek között az ún. 

roma ügyekben. Tudományos háttér gyanánt pedig a nemzetközi és a magyar 

nyelvű szakirodalom egyaránt részletes feldolgozottsága szolgál. 

 

Bár a dolgozat tárgya az Emberi Jogok Európai Bíróságának joggyakorlata, de 

figyelmet fordított a disszertáns más nemzetközi intézmények joggyakorlatára, 

mindenekelőtt az ENSZ Emberi Jogi Bizottságáéra, de esetenként az Emberi 

Jogok Amerikaközi Bíróságának gyakorlatára is kitért. A strasbourgi joggyakorlat 

elemzése mellett esetenként kitekintést ad a szerző olyan magyarországi ügyekre 

is, amelyek bár nem kerültek el Strasbourg-ba, de problematikájukat illetően 

szoros összefüggést mutatnak az Emberi Jogok Európai Bíróságának valamely 

ítéletével, adott esetben ítéletsorozatával, és ezekben az esetekben a hazai bírói 

gyakorlatot vizsgálja, vajon követte-e a strasbourgi irányvonalat. 

 

A non-diszkrimináció témakörében komolyan perspektívákat jelentő, de egyelőre 

frissen hatálybalépett és joggyakorlat alapjául érdemben még nem szolgáló 12. 

kiegészítő jegyzőkönyv elemzésével fejeződik be a tanulmány. 

 

Dr. Szemesi Sándor kollégánk tanulmánya olyan jellegű, amely nemcsak 

elméleti, hanem gyakorlati jelentőséggel is bír. A dolgozat nyilvános vitára 

bocsátását javaslom. 

 

Miskolc, 2008. szeptember 9. 

(Kovács Péter sk.) 
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Bevezető gondolatok 
 

„A természet áll apotában az emberek valóban  

egyenlőknek születnek, de nem tudnak ilyennek  

megmaradni. Egyenlőségüket a társadalom  

veszítteti el velük, és csak a törvények  

teszik őket újra egyenlőekké.”  

 

(Montesquieu, A törvények szelleméről, VIII. könyv, III. fejezet) 1 

 

 

Az 1950-ben létrehozott és 1953-ban hatályba lépett Emberi Jogok Európai 

Egyezménye, és hozzá kapcsolódóan az Emberi Jogok Európai Bírósága által 

kifejlesztett esetjog méltán tekinthető egyfajta iránymutatásnak napjaink 

„nemzetközi emberi jogában”. Sokan és sokféleképpen elemezték már a 

strasbourgi bíróság esetjogát, bemutatva annak következetességét vagy éppen 

következetlenségét, a nemzeti jogrendekre vagy éppen más nemzetközi 

bíróságokra gyakorolt hatását. Jelen dolgozat keretei között az Egyezmény 

egyetlen, a hátrányos megkülönböztetés tilalmát kimondó 14. cikkelyének és a 

hozzá kapcsolódó esetjognak az elemzésére vállalkozunk, melyet a 

szakirodalom jelentős része (miként azt a dolgozatból is láthatja a Tisztelt 

Olvasó, nem véletlenül) homályosnak és ellentmondásosnak értékel. A 14. 

cikkely meglehetősen sajátos helyet foglal el az Egyezményben, amely sajátos 

pozíció szükségképpen egyedi megközelítést is igényel: jóllehet formálisan 

önálló jogként szerepel az Egyezményben a hátrányos megkülönböztetés 

tilalma, valójában azonban mégis csak járulékos formában, más jogokkal 

összefüggésben lehetséges az erre való hivatkozás – tegyük rögtön hozzá, 

hogy az Egyezmény szerint. A szimbolikusan az Egyezmény aláírásra történő 

megnyitásának 50. évfordulóján, 2000. november 4-én aláírásra megnyitott 12. 

kiegészítő jegyzőkönyv ugyanis alapjaiban szakított a hátrányos 

                                                 
1 MONTESQUIEU, A törvények szelleméről, Osiris-Attraktor, Budapest, 2000, 193. 
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megkülönböztetés tilalma járulékos jogi jellegével, és immáron lehetővé tette 

az e jogra történő önálló hivatkozást is – elviekben legalábbis. Miként azt a 

dolgozatban részletesen is bemutatásra kerül, meglehetősen „mérsékelt 

sikerrel” folyik jelenleg is a formálisan már hatályban levő, de értékelhető 

esetjogot felmutatni még nem képes jegyzőkönyv további ratifikációja.  

 

A dolgozat az általánostól a különös felé haladás módszerét követi, mely 

megközelítés alapjaiban határozza meg a szerkezeti felépítést is. A dolgozat 

első, „általános részként” is meghatározható részében elméleti síkon közelítjük 

meg a hátrányos megkülönböztetés tilalmát, mint önálló, az Egyezményben 

foglalt jogot, külön is bemutatva az Egyezmény 14. cikkének végleges 

szövegéhez vezető utat az ún. travaux préparatoires  felhasználásával. Ezt 

követően részletesen elemezzük a diszkrimináció fogalmát, lehetséges 

csoportosításait, illetőleg a strasbourgi bíróság hátrányos megkülönböztetés 

tilalmával kapcsolatos ügyekben tapasztalható megközelítését – ugyancsak 

általánosságban, a legtöbb ügyben jellemző közös vonásokat kutatva.  

 

A dolgozat második, „különös részének” koncepcionális jellegű elkészítésekor 

– a 12. kiegészítő jegyzőkönyvre alapított esetjog hiányában – abból a 

realitásból indultunk ki, hogy a hátrányos megkülönböztetés tilalma járulékos 

jognak tekinthető az Emberi Jogok Európai Egyezményében, amennyiben 

„csupán” más, az Egyezményben és kiegészítő jegyzőkönyveiben foglalt 

jogokkal összefüggésben lehetséges az erre való hivatkozás. Éppen ezért 

ebben a részben a diszkriminációs esetjog egyes cikkelyekhez kapcsolódó 

vizsgálatát végezzük el, ésszerűen csoportosítva a hasonló vonásokat mutató 

cikkeket. A hátrányos megkülönböztetés tilalmával kapcsolatos esetjog 

sajátosságait tekintve rendkívüli módon függ az alapul vett cikkelyektől, 

különösen olyan esetekben, amikor valamely diszkrimináció alap (például a 

faji alapon történő megkülönböztetés) több cikkely vonatkozásában is szóba 

kerülhet. A dolgozatban részletesen bemutatjuk, mennyiben más a Bíróság 

megközelítése például az élethez, emberi méltósághoz való jog, vagy éppen a 
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tisztességes eljáráshoz való jog, és a hátrányos megkülönböztetés kapcsolata 

tekintetében. Ezen sajátosságokra tekintettel választottuk vizsgálódásunk 

kiindulópontjaként a cikkelyek szerinti, és nem a diszkrimináció lehetséges 

alapjai szerint történő megközelítést. 

 

Dolgozatunkban az Emberi Jogok Európai Bíróságának esetjogát a kezdetektől 

2008. augusztus 31-ig (a kézirat lezárásáig) tekintettük át, kiemelve 

valamennyi cikkely vonatkozásában a legfontosabb ítéleteket – beleértve a 

kapcsolódó párhuzamos, illetőleg különvéleményeket is –, elfogadhatósági 

határozatokat, illetőleg bemutatva a Bíróság történetének első érdemi 

tanácsadó véleményét is. Terjedelmi okokból nem tűzhettük ki célul más 

(hazai vagy nemzetközi) jogalkotó és jogalkalmazó szervek diszkriminációs 

gyakorlatának részletes bemutatását, így az esetleges magyar és európai uniós 

vonatkozásokra, illetőleg más nemzetközi fórumok gyakorlatára azokban az 

esetekben, ahol az feltétlenül szükségesnek mutatkozik, utalásszerűen térünk 

ki. Igyekeztünk ugyanakkor valamennyi olyan hazai bírósági, illetőleg magyar 

vonatkozású strasbourgi bírósági esetet bemutatni, ahol a hátrányos 

megkülönböztetés tilalmával kapcsolatos problémák felmerültek, ezzel is 

érzékeltetve esetenként a magyar és strasbourgi joggyakorlat közötti 

összhangot, vagy éppen ellentmondásokat. 

 

A dolgozat főbb megállapításai bizonyos tekintetben „pillanatfelvételek” 

csupán, hiszen a Bíróság maga is hangsúlyozza, hogy az Egyezményt és a 

kapcsolódó esetjogot élő jogként („living instrument”)  kezeli, megteremtve 

ezzel annak a lehetőségét, hogy jó kormányosként a közös európai értékrend 

változásai alapján a mindenkor megkövetelt leghelyesebb irányba fejlessze 

tovább az esetjogot. Néhány tekintetben eltérő végkövetkeztetésekkel zárult 

volna a dolgozat, ha a kézirat lezárása 2007. november 13-a előtti, amikor is a 

Bíróság Nagykamarája korszakalkotónak tűnő megállapításokat tett a 

közvetett diszkrimináció, illetőleg a statisztikai adatokkal történő 

bizonyíthatóság tekintetében a D. H. és mások  roma szegregációs ügyben. Az 
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ilyen jellegű, még be nem következett ítélkezési fordulópontok azonban 

bizonyos esetekben nem teljesen kiszámíthatatlanok, sokszor csak a 

bekövetkezésük ideje kérdéses. Éppen ezért, ahol csak lehetséges, a dolgozat 

maga is utal arra, hogy mely területeken és milyen irányban volna célszerű az 

esetjogot továbbfejleszteni, és egyben arra is rámutat, mely területeken lehet 

szükséges a hazai jogalkotó beavatkozása, illetőleg a magyar jogalkalmazási 

gyakorlat módosítása. 
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I. rész 

A hátrányos megkülönböztetés tilalmának általános 
kérdései 
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I. Az egyenlőség elvének megjelenése a jogi szabályozásban 
 

A filozófiai gondolkodásban már az antik gondolkodóktól kezdődően 

beszélhetünk az egyenlőség és ezzel összefüggésben az igazságosság 

eszméjének fejlődéséről, legyen szó akár a Biblia tanításairól2, akár például 

Arisztotelész gondolatairól.3 A nemzetközi jogba azonban csak jóval később, 

az államok (jogi értelemben vett) egyenlőségének elveként4 került be az 

egyenlőség gondolata, a mai nemzetközi jogrend alapjait megteremtő 

vesztfáliai békeszerződésekkel.5 Az egyenlőség elvét azonban ma már nem 

csupán az államok, de a népek6, illetőleg a magánszemélyek egyenlőségének 

szintjén is értelmezhetjük a nemzetközi jogban, ez utóbbit a következő 

fejezetekben részletesen is bemutatásra kerülő fejlődés eredményeként.  

 

1.1 A jogi szabályozás fejlődéstörténete 

 

 

A nemzetközi jognak az a korszaka, amikor az emberek közötti egyenlőség 

kérdése is napirendre került, csak az ENSZ Alapokmányával és az Emberi 

Jogok Egyetemes Nyilatkozatával vette kezdetét. Az emberi jogok 

alapgondolata ugyanis a jogegyenlőségen nyugszik, minden ember egyenlő 

méltóságából egyenlő szabadság, egyenlő jogok következnek. Ezen 

egyenlőség elve pedig a nemzeti jogokban csak a XVIII. század végére kezdett 

                                                 
2 „Krisztusban tehát nincs többé sem zsidó, sem görög, nincs sem szolga, sem szabad, nincs sem férfi, 
sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban.” Pál levele a galatákhoz , 3, 29. 
3 Arisztotelész egyenesen a matematika nyelvén értelmezi az igazságosságot és egyenlőséget, 
megkülönböztetve egymástól az osztó (mértani) és kiigazító (számtani) arányosságot, előbbit 
elsősorban az állam és magánszemély (alá-fölérendeltségi), utóbbit pedig a magánszemélyek egymás 
közötti (mellérendeltségi) viszonyok tekintetében. Részletesen lásd: ARISZTOTELÉSZ, Nikhomakhoszi 
etika, Európa Kiadó, Budapest, 1987, 129-131. 
4 Erről az elvről, illetőleg a szuverenitás és egyenlőség kapcsolatáról lásd: VALKI László, A 
nemzetközi jog t ársadalmi természete,  Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1989, 142-147. 
5 KARDOS Gábor, Üres kagylóhéj, Gondolat, Budapest, 2003, 96. (a továbbiakban: KARDOS [2003]) 
6 Az ENSZ Alapokmánya az 1. cikkében felsorolt célok között utal arra, hogy a „népeket megillető 
egyenjogúság és önrendelkezési jog elvének tiszteletben tartásán” kell alapulnia a nemzetek közötti 
baráti kapcsolatoknak. 
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kialakulni, hiszen a polgári átalakulást megelőző időszakra a jogegyenlőség 

hiánya, azaz a születési előjogok voltak a legjellemzőbbek. 

 

Ha az egyenlőség elvének kezdeteit szeretnénk a jogi dokumentumok szintjén 

is megragadni, egészen a XVIII. századig kell visszamennünk az időben. Az 

1700-as évek végén került ugyanis sor az alábbi három, az emberi jogok 

fejlődéstörténete szempontjából kulcsfontosságú dokumentum megalkotására. 

Az 1776. június 12-én elfogadott Virginiai Nyilatkozat 1. cikkelye kimondta, 

hogy „Minden ember egyformán szabad és f üggetlen.” 7 Ezen mondatok a kor 

rabszolgatartó társadalmában nem csupán provokatívnak, de rendkívül 

veszélyesnek is számítottak, nem véletlen, hogy az ellenzéki konzervatívok 

egyenesen társadalmi megmozdulásoktól tartottak e szavak hallatán.8 Az 1776. 

július 4-én kelt amerikai Függetlenségi Nyilatkozat úgyszintén amellett tett 

hitet, hogy „Minden ember egyenlőnek teremtetett.” 9 Ezen két dokumentum 

apró szépséghibájaként azért megjegyzendő, hogy a Függetlenségi Nyilatkozat 

elfogadásában döntő szerepet játszó Thomas Jefferson példának okáért maga 

is rabszolgatartó volt.10 Az Amerikai Egyesült Államokban egyébiránt a 

rabszolgaság megszüntetését csak a tizenharmadik alkotmánykiegészítés, a 

férfiak és nők egyenjogúságát pedig a választójog nőkre való kiterjesztésével 

együtt a tizenötödik alkotmánykiegészítés mondta ki. A harmadik említést 

érdemlő alapvető dokumentum az 1789-ben kelt francia Deklaráció az ember 

és polgár jogairól, melynek 1. cikkelye értelmében „Jogi értelemben az 

emberek egyenlőnek születtek és egyenlőek is maradnak.” 11 A francia 

forradalom közismert hármas jelszavának egyike nem véletlenül volt éppen 

ezért az „egyenlőség”. 

 

                                                 
7 „That all men are by nature equally free and independent…”  A teljes szöveget lásd: 
http://www.yale.edu/lawweb/avalon/virginia.htm (2008. szeptember 1-i letöltés) 
8 STOURZH, Gerald, „…égaux en droits”: The Place of Non -Discrimination in the History of Human 
Rights.  Human Rights Law Journal, Vol. 25. (2004.) No. 1-4. 5. 
9 „That all men are created equal…”  A teljes szöveget lásd: 
http://www.yale.edu/lawweb/avalon/declare.htm (2008. szeptember 1-i letöltés) 
10 OPSAHL, Torkel, Law and Equality,  Ad Notam Gyldendal, Oslo, 1996, 168. 
11 „Men are born and remain free and equal in rights.” A teljes szöveget lásd: 
http://www.yale.edu/lawweb/avalon/rightsof.htm (2008. szeptember 1-i letöltés) 
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Ezen kezdeti időktől fogva az egyenlőségi eszme és a jogi szabályozás 

kapcsolata három korszakra osztható. A XVIII. században az egyenlőség 

leginkább a bíró előtti egyenlőséget jelentette, és szerepe szinte kizárólag a 

végrehajtó hatalom önkényével szembeni védelem biztosítása volt. Ezt az 

időszakot nevezi Opsahl a „törvény előtti egyenlőség” („equality before the 

law”)  korszakának.12 Ezen időszak fő jellemzője, hogy a jog mindenkit 

egyaránt kötelez, mindenkire egyformán alkalmazandó, ami a mai modern, a 

jog uralmát tiszteletben tartó demokráciákban alapkövetelmény.13 Az 

elnevezés onnan származik, hogy a legtöbb polgári alkotmány, illetőleg 

emberi jogi deklaráció tartalmazta a „törvény előtt mindenki egyenlő” 

formulát.14 Kardos azon megállapítása is összecseng ezzel, mely szerint a 

demokrácia három alapértéke a nyitott társadalom, ahol minden állami 

hatalom a néptől ered, az emberi méltóság és a jogegyenlőség.15 

 

A gazdasági liberalizmus időszakában, a XIX. század első felében a 

magánszféra kiteljesedett, és az állam szerepe abban nyilvánult meg, hogy 

biztosítania kellett a piac szereplői közötti jogegyenlőséget, annak zavartalan 

működése érdekében. Éppen ezért ezen korszak célja az „egyenlő jogvédelem” 

(„equal protectio n of the laws”) biztosítása volt elsődlegesen. Az elnevezés az 

Egyesült Államok Alkotmányának 1868-ban elfogadott tizennegyedik 

kiegészítéséből származik.16  

 

Ezen elv azonban több tekintetben sem valósult meg maradéktalanul a 

gyakorlatban. Egyebek között komoly ellentétek forrása volt, hogy miközben 

az állam feladata egyebek között a tulajdon zavartalanságának garantálása 

volt, és a rabszolgák a polgárok tulajdonát képezték, addig a rabszolgaság léte 

                                                 
12 OPSAHL i.m. 171. 
13 KOVÁCS Krisztina, A hátrányos megkülönböztetés tilalma,  In: HALMAI Gábor, TÓTH Gábor Attila, 
Emberi jogok,  Osiris, Budapest, 2003, 366. (a továbbiakban: KOVÁCS Krisztina [2003]) 
14 VIERDAG E. W., The Concept of Discrimination in International Law,  Martinus Nijhoff, The 
Hague, 1973, 12. 
15 KARDOS Gábor, Emberi jogok egy új korszak határán,  T-Twins, Budapest, 1995, 166-167. (a 
továbbiakban: KARDOS [1995]) 
16 A teljes szöveget lásd: http://www.yale.edu/lawweb/avalon/amend1.htm#14 (2008. szeptember 1-i 
letöltés) 
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nyíltan támadta az egyenlőségi eszmét. Végül aztán fokozatosan sor került az 

eszme kiteljesítésére: először a rabszolgák, majd a vagyoni cenzus miatt 

jogkorlátozott szegények, egyes (nem domináns helyzetben levő) vallások 

követői, illetőleg a nők hátrányos helyzetének felszámolása révén.17  

 

Az ipari forradalom korszakában aztán az államok feladata rendkívüli 

mértékben megnőtt, és immáron az egyenlőségi eszmét nem csak a politika, de 

a gazdaság és a szociális ügyek terén is biztosítaniuk kellett. Ennek is 

köszönhetően kerültek megfogalmazásra a második generációs, gazdasági, 

szociális és kulturális jogok. Ezzel párhuzamosan, újabb és újabb 

megkülönböztetési alap vált elfogadhatatlanná (bőrszín, nemzetiségi vagy 

etnikai származás, anyanyelv, fogyatékosság, szexuális orientáció). Ráadásul, 

a múlt sérelmei és a társadalmi integrációt lehetetlenné tevő leszakadás 

megérlelték a pozitív megkülönböztetés gondolatát is.18 Ezzel szoros 

összefüggésben, az egyenlő bánásmód követelménye behatolt a 

magánszférába, így pedig az államnak az is kötelezettségévé vált, hogy a 

közösség számára szolgáltatást nyújtó vállalkozások tekintetében is garantálja 

ezt.19 Nem véletlenül nevezhető ez a korszak a diszkriminációtilalom 

kiteljesedésének, vagy Opsahl megfogalmazásában a „diszkrimináció jogi 

tilalma” („non-discrimination by way of law”) korszakának.20 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17 OPSAHL i.m. 171. 
18 KARDOS [2003] i.m.  97. 
19 KARDOS [2003] i.m.  97. 
20 OPSAHL i.m. 172. 
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1.2 A nemzetközi jogi dokumentumok csoportosítása 

 

A hátrányos megkülönböztetés tilalma közvetett formában már régóta jelen 

volt a nemzetközi jogi szabályozásban is, gondoljunk például a különféle 

kisebbségvédelmi rendelkezéseket tartalmazó egyezményekre.21 Mégis, 

napjaink emberi jogi rendszerének ezen alappillére valójában az Emberi Jogok 

Egyetemes Nyilatkozatának elfogadásával kezdte meg a mai napig tartó 

szignifikáns fejlődését. Jóllehet kézenfekvőnek tűnik a legfontosabb 

dokumentumok időrendi sorrendben történő bemutatása, jelen dolgozatban 

mégis inkább egyfajta, a szabályozás jellegén alapuló klasszifikáció alapján 

ismertetjük és értékeljük ezeket.  

 

Az első csoportba soroljuk azon dokumentumokat, melyek általánosságban 

(de jellemző módon csak az adott dokumentumban foglalt más jogokkal 

összefüggésben) tartalmazzák a diszkrimináció tilalmát, mint amilyen például 

az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata, vagy éppen az ENSZ keretében 

1966-ban elfogadott két egyezségokmány, a Polgári és Politikai Jogok 

Nemzetközi Egyezségokmánya (PPJNE) és a Gazdasági, Szociális és 

Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya (GSZKJNE). A regionális 

dokumentumok közül ebbe a kategóriába sorolható be az Európa Tanács 

keretében elfogadott Európai Szociális Charta éppúgy, mint a jelen dolgozat 

keretei között részletes bemutatásra kerülő Emberi Jogok Európai 

Egyezménye. Ebből következő módon jelen fejezet keretei között ez utóbbi 

dokumentum további vizsgálatától eltekintünk. 

 

A második kategóriába sorolhatóak azon egyezmények, melyek meghatározott 

területeken általában tiltják a különbségtételt. Ide sorolhatóak a Nemzetközi 

Munkaügyi Szervezet (ILO) egyes egyezményei, mint például a 100. számú 

                                                 
21 A téma bőséges irodalmából lásd például: KOVÁCS Péter, Nemzetközi jog és kisebbségvéde lem,  
Osiris, Budapest, 1996; KOVÁCS Péter, International Law and Minority Protection – Rights of 
Minorities or Law of Minorities,  Akadémiai Kiadó, Budapest, 2000; SZALAYNÉ SÁNDOR Erzsébet, A 
kisebbségvédelem nemzetközi jogi intézményrendszere a 20. századb an, MTA Kisebbségkutató Intézet 
– Gondolat Kiadói Kör, Budapest, 2003. 
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egyezmény „a férfi és a női munkaerőnek egyenlő értékű munka esetén járó 

egyenlő díjazásáról”, a 111. számú egyezmény „a foglalkoztatásból és a 

foglalkozásból eredő hátrányos megkülönböztetésről”, vagy a 128. számú 

egyezmény a „családi kötelezettségekkel bíró munkavállalókról”. Úgyszintén 

ebbe a kategóriába soroljuk az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális 

Szervezete (UNESCO) 1960-ban elfogadott egyezményét „az oktatásban való 

diszkriminációról”.  

 

A harmadik csoportba soroljuk végezetül azon egyezményeket, melyek 

meghatározott alapon tiltják a különbségtételt, mint amilyen például a faji 

megkülönböztetés valamennyi formájának kiküszöböléséről szóló, vagy éppen 

a nőkkel szembeni hátrányos megkülönböztetés minden formájának 

kiküszöböléséről szóló ENSZ egyezmények. 

 

1.2.1 Általános diszkriminációtilalmat tartalmazó nemzetközi jogi 

dokumentumok 

 

Ahogy azt már korábban jeleztük, a magánszemélyekre vonatkozó egyenlőség 

elve és a diszkriminációmentesség követelménye az ENSZ Alapokmányával 

jelent meg kifejezetten a nemzetközi jogban: az Alapokmány 

preambulumában szerepel a férfiak és nők egyenjogúsága22, a célokat és 

elveket tartalmazó 1. cikk (3) bekezdése pedig célként említi, hogy az emberi 

jogok és az alapvető szabadságok mindenki részére fajra, nemre, nyelvre vagy 

vallásra való tekintet nélkül kerüljenek tiszteletben tartásra. A San Francisco-i 

konferencián számos módosító javaslat érkezett ezen cikkely tervezetéhez 

részben dél-amerikai államoktól, részben pedig a Szovjetuniótól, ám az eredeti 

tervezethez képest számottevő módosítások elfogadására nem került sor.23 

 

                                                 
22 „Mi, az Egyesült Nemzetek népei … újból hitet teszünk … a férfiak és nők … egyenjogúsága 
mellett” 
23 Ezen kodifikációtörténet részletes bemutatását lásd: VIERDAG i.m.  86-103. 
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Az Alapokmány emberi jogi rendelkezéseit az 1948-ban elfogadott közgyűlési 

határozat, az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata fejti ki bővebben: az 1. 

cikk értelmében minden embernek egyenlő méltósága és joga van, míg a 2. 

cikk értelmében minden ember megkülönböztetés nélkül hivatkozhat az ebben 

a Nyilatkozatban kinyilvánított összes jogra és szabadságra, illetőleg a cikk 

támpontot is ad számunka a tekintetben, hogy milyen okokat is tekint 

megkülönböztetésnek. Ezen okok köre lényegesen bővebb, mint az ENSZ 

Alapokmányának fent ismertetett négyelemű felsorolása: az Emberi Jogok 

Egyetemes Nyilatkozata 2. cikke ugyanis bővítette a lehetséges 

megkülönböztetési okok körét a bőrszínnel, a politikai vagy bármely más 

véleménnyel, a nemzeti vagy társadalmi eredettel, a vagyonnal, a születéssel, 

valamint a „bármely más körülménnyel.”24 Ezen szabályok egy konkrét esetre 

történő alkalmazását jelenti a Nyilatkozat 7. cikke, mely a törvény előtti 

minden megkülönböztetés nélküli egyenlőséget garantálja.25 Hangsúlyoznunk 

kell azonban azt is, hogy a Nyilatkozat rögtön fel is állította a 

diszkriminációmentesség egy fontos korlátját: az csak az ebben a 

Nyilatkozatban felsorolt jogokkal összefüggésben jelent iránymutatást az 

államok számára.  

 

Az ENSZ Közgyűlése 1948. december 10-én fogadta el a Nyilatkozatot, ugyan 

ellenszavazat nélkül, de nyolc ország, közte a szovjet blokkhoz tartozó több 

állam tartózkodásával. Az érdekesség kedvéért jegyezzük meg, hogy a 

tartózkodás indoka Dél-Afrika esetében a fehérek és feketék 

egyenjogúságának tagadása volt, míg Szaúd-Arábia a férfiak és a nők 

egyenjogúságát utasította el.26 A szovjet blokk tartózkodása pedig egyebek 

között azzal is magyarázható, hogy a Szovjetunió határozottan állást foglalt a 

                                                 
24 „Mindenki, bármely megkülönböztetésre, nevezetesen fajra, színre, nemre, nyelvre, vallásra, 
politikai vagy bármely más véleményre, nemzeti vagy társadalmi eredetre, vagyonra, születésre, vagy 
bármely más körülményre való tekintet nélkül hivatkozhat a jelen nyilatkozatban kinyilvánított összes 
jogokra és szabadságokra.” 
25 „A törvény előtt mindenki egyenlő és minden megkülönböztetés nélkül joga van a törvény egyenlő 
védelméhez…” 
26 Az ENSZ emberi jogi szabályozásának fejlődéstörténetét lásd például: MCKEAN, Warwick, 
Equality and Discrimination under International Law,  Clarendon Press, Oxford, 1985, 52-71. 
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kisebbségek kollektív jogai és az egyenlőség alapelve mellett, melyeknek a 

Nyilatkozatban történő rögzítését azonban a nyugati hatalmak nem 

támogatták.27 

 

A Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya 2. cikk (1) 

bekezdése a benne foglalt jogok diszkriminációmentes biztosítására kötelezi a 

részes államokat. Az ENSZ Emberi Jogi Bizottság 18. számú általános 

kommentárja ki is mondja, hogy ebbe bele kell érteni minden különbségtételt, 

kizárást, korlátozást vagy előnyben részesítést, amelynek célja az emberi 

jogok egyenlő élvezetének és gyakorlásának megsemmisítése vagy 

meggyengítése.28 Az Egyezségokmány 26. cikke pedig mindenki számára 

biztosítja a törvény előtti egyenlőséget és az egyenlő törvényes védelemhez 

való jogot, melyre tekintettel megállapítja, hogy mindenkit megillet a 

hátrányos megkülönböztetés elleni, egyenlő és hatékony védelemhez való jog. 

Ez az egyenlő törvényes védelem mindenféle diszkriminációt megtilt.29 A 

hátrányos megkülönböztetés tilalma azonban nem csupán a Polgári és Politikai 

Jogok Nemzetközi Egyezségokmányában, de a Gazdasági, Szociális és 

Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmányában is szerepel30, apróbb 

eltéréssel: míg a PPJNE a „distinction”  kifejezést használja, addig a 

GSZKJNE a „discrimination”  kifejezéssel illeti ugyanezt.31 A helyzetet 

tovább bonyolítja, hogy az egyezségokmányok francia változatában mindkét 

                                                 
27 KARDOS Gábor, A nemzetközi emberi jog diszkrét bája. Ötvenéves az Emberi Jogok Egyetemes 
Nyilatkozata,  Fundamentum 1998/4. 7. Megjegyezzük, hogy a szovjet tartózkodásnak egyéb, a 
gazdasági, szociális és kulturális jogok fontosságával, illetőleg a Nyilatkozatban foglalt jogok 
korlátozhatóságával kapcsolatos okai is voltak, melyeket Kardos ugyancsak ismertet ebben a 
tanulmányában. 
28 Human Rights Committee’s General Co mment No. 18. on Non -Discrimination  (Az Emberi Jogi 
Bizottság 18. számú általános kommentárja a diszkrimináció tilalmáról, a továbbiakban: 18. számú 
általános kommentár), 7. pont. A kommentár teljes szövegét lásd: 
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/0/3888b0541f8501c9c12563ed004b8d0e?Opendocument (2008. 
szeptember 1-i letöltés) 
29 RAMCHARAN, Bertrand G., Equality and Non -Discrimination , In: HENKIN, Louis (ed.): The 
International Bill of Rights. The Covenant on Civil and Political Rights , Columbia University Press, 
New York, 1981, 254. 
30 Részletes elemzését lásd: CRAVEN, Matthew C. R., The International Covenant on Economic, 
Social and Cultural Rights. A Perspecti ve on its Development , Clarendon Press, Oxford, 1995, 153-
193. 
31 Az egyezségokmányok hiteles szövegeit lásd: http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/a_cescr.htm és 
http://www2.ohchr.org/english/law/ccpr.htm (2008. szeptember 1-i letöltés) 
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esetben a „distinction”  kifejezés szerepel, Bossuyt szerint meglehetősen 

prózai okból: pusztán azért, hogy elkerülje az angolosan hangzó 

„discrimination”  kifejezés használatát.32 Az egyezségokmányok alapjául 

szolgáló Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata e tekintetben nem teljesen 

következetes: míg az említett 2. cikk angol változata a „distinction”  kifejezést 

használja, addig a 7. cikkelyben már a „discrimination”  kifejezést használták 

a kodifikátorok. A 7. cikkely francia szövegezésének érdekessége, hogy 

egyaránt szerepel benne a „distinction”  és a „discr imination”  kifejezés is33, 

ami álláspontunk szerint (Bossuyt megállapításával összhangban) valóban arra 

utalhat, hogy a megszövegezéskor azonos értelemben kívánták használni a két 

fogalmat. Ugyanakkor a két kifejezés jelentése közötti eltérést jól mutatja, 

hogy a GSZKJNE megszövegezésekor Argentína, Olaszország és Mexikó 

éppen azért javasolta a „distinction”  szó „discrimination”  szóra cserélését, 

mert egyes különbségtételek („distinction ”) bizonyos egyéb feltételek 

teljesülése esetén jogszerűek is lehetnek, szemben a minden körülmények 

között jogellenes hátrányos megkülönböztetéssel („discrimination ”).34 A két 

egyezségokmány szövege közötti fenti eltérést McKean azzal magyarázza, 

hogy időközben megváltozott a szövegező Bizottság összetétele.35 

 

A két kifejezés közötti különbség elviekben (az argentin, olasz és mexikói 

állásponttal egyezően) abban ragadható meg, hogy míg a „distinction”  

általában a különbségtétel tilalmát jelenti, addig a „discrimination”  csak a 

hátrányos megkülönböztetést rendeli tiltani. Az ENSZ Emberi Jogi Bizottsága 

esetjogában egyértelműen állást foglalt ebben a kérdésben, és a cikkelyt 

kizárólag a hátrányos megkülönböztetés tilalma eseteire alkalmazza. Ezt az 

értelmezést támasztja alá az Emberi Jogi Bizottság 18. számú általános 

kommentárja is, amikor kimondja, hogy diszkrimináció alatt olyan 

                                                 
32 Bővebben lásd: BOSSUYT, Marc, L’interdiction de la discrimination dans le droit international des 
droits de l’homme, Bruylant, Brussels, 1976, 7-27. 
33 „Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction  à une égale protection de la loi. Tous ont 
droit à une protection égale contre toute discrimination  qui violerait la présente Déclaration et contre 
toute provocation à une telle discrimination.  ” 
34 CRAVEN i.m.  161. 
35 MCKEAN i.m.  182. 
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különbségtételt („distinction ”) kell értenünk, mely az Egyezményben 

meghatározott alapokon azzal a céllal vagy hatással történik, hogy 

megakadályozza azt, hogy személyek egyenlő mértékben élvezhessék a 

jogaikat és szabadságaikat.36 Hasonló ellentmondást tartalmaz egyébként az 

Emberi Jogok Európai Egyezménye angol és francia változata is, mely 

ellentmondás történeti aspektusait, illetőleg annak bírói gyakorlatban történő 

feloldását a dolgozat III. fejezetében részletesen is elemezzük majd, előbbit az 

ún. travaux préparatoires , utóbbit pedig a belga nyelvi ügy  ítélete alapján.37 

 

Egy további érdekes kérdésre kellett választ keresnie az Emberi Jogi 

Bizottságnak a Broeks -ügyben 38 és a Zwaan -de Vries -ügyben .39 A két ügy 

közös eleme az volt, hogy alkalmazható-e a munkanélküliek ellátásáról szóló 

holland törvényre a PPJNE 26. cikkelye. A holland kormány nemlegesen 

érvelt, hiszen a szociális biztonság ügye a GSZKJNE alá tartozik, mely 

egyezségokmány vonatkozásában egyéni panaszok benyújtására nincs 

lehetőség. A Bizottság azonban úgy foglalt állást, hogy a GSZKJNE 9. 

cikkében foglalt szociális biztonsághoz való jog vonatkozásában is 

megvalósulhat a hátrányos megkülönböztetés, amennyiben a holland 

társadalombiztosítási szabályok a nőkkel szemben önkényes 

megkülönböztetést tesznek lehetővé.40 Kardos értékelése szerint ezzel a 

Bizottság kifejezte az emberi jogok egységét és elválaszthatatlanságát, 

miközben közvetett védelmet biztosított egyes második generációs jogok 

sérelmének eseteire is.41 

 

                                                 
36 „the term „discrimination”  as used in the Covenant should be understood to imply any 
distinction…”, 18. számú általános kommentár 7. pont 
37 A belga nyelvi ítélet  részletes elemzését lásd a dolgozat 9.3 fejezetében 
38 HRC, Broeks kontra Hollandia ügy , Communication No. 172/1984, 1987. április 9-i ajánlás, 
különösen a 12.-12.6 pontok 
39 HRC, Zwaan -de Vries kontra Hollandia ügy , Communication No. 182/1984, 1987. április 9-i 
ajánlás, különösen a 12.1-12.5 pontok 
40 A 26. cikkely értelmezéséről bővebben lásd: CHOUDHURY, Tufyal, Interpreting the Right to 
Equality Under Article 26 of the International Covenant on Civil and Political Rights , European 
Human Rights Law Review, Issue 1. 2003, 24-27. 
41 KARDOS [2003] i.m.  101. 



 - 22 - 

Az Európai Szociális Charta az ENSZ gazdasági, szociális és kulturális 

jogokat tartalmazó egyezményének regionális párja. A Charta a hátrányos 

megkülönböztetés valamennyi formáját tiltja a gazdasági és szociális jogok 

gyakorlásának bármely területén, elfogadja ugyanakkor a pozitív 

diszkriminációt annak érdekében, hogy a már létező hátrányok leküzdhetőek 

legyenek. A Charta eredeti szövegének sajátossága, hogy nem tartalmaz külön 

egyenlőségi klauzulát, hanem csak a preambulumból és az egyes jogokból 

vezethető le az egyenlőségi elv, mint például a munkához, tisztességes 

díjazáshoz vagy éppen a szakmai képzéshez való jogok kapcsán. Az 1996-ban 

elfogadott Módosított Európai Szociális Charta „E” cikkelye aztán már 

kifejezetten tartalmazza a hátrányos megkülönböztetés tilalmát a Chartában 

foglalt jogok élvezetének biztosítása érdekében. A Charta esetében azonban 

nincs lehetőség olyan közvetett módon történő igényérvényesítésre, mint 

ahogy azt az Egyezségokmány esetében a fentiekben bemutattuk. 

 

1.2.2  Ágazati egyezmények 

 

A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) 100. számú egyezményének célja 

az egyenlő értékű munkáért egyenlő mértékű díjazás biztosítása a férfiak és a 

nők számára. Az egyezmény mindössze négy cikkből áll, és alapelvi szinten 

fogalmazza meg a célkitűzéseket, azonban az egyezmény konkrét 

megvalósítása a tagállamok feladata. Hangsúlyozzuk, hogy az egyezmény 

tiltja a nemek közötti megkülönböztetést az azonos vagy hasonló értékű 

munka díjazása során, azonban nem követeli meg, hogy az egyes régiók, 

ágazatok, és különösen a vállalatok között ne legyen különbség a bérek szintje 

között. Az ILO 111. számú egyezményének célja, hogy elősegítse az 

esélyegyenlőség és az egyenlő bánásmód érvényesülését a foglalkoztatás 

területén olyan állami politika követésével, mely megszünteti e téren a 

diszkrimináció minden formáját. Az egyezmény személyi hatálya már nem 

korlátozódik a nőkre és férfiakra, hanem kiterjed minden személyre, a 

dolgozók minden kategóriájára, függetlenül azok nemétől. Az ILO 156. számú 
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egyezménye a családos munkavállalók védelmét tűzte ki célul, annak 

érdekében, hogy hatékony egyenlőséget teremtsen a családi kötelezettségekkel 

bíró férfi és női munkavállalók számára egyaránt. Közvetett módon még több 

ILO egyezmény is tiltja a hátrányos megkülönböztetést, ezek részletes 

bemutatásától azonban ehelyütt eltekintünk.42 Látható, hogy ezen 

egyezmények nem elsősorban a nemek közötti diszkrimináció oldaláról 

közelítik meg a kérdést, hanem sokkal inkább egy adott terület, a munka 

világa vonatkozásában tartalmaznak tiltó rendelkezéseket, ily módon tartjuk 

indokoltnak ezen egyezmények második csoportba sorolását. 

 

Az oktatásban alkalmazott megkülönböztetés elleni küzdelemről szóló, 1960-

ban elfogadott UNESCO egyezmény minden olyan kizárást, korlátozást vagy 

kedvezést tilt, melynek célja vagy következménye az oktatás terén való 

egyenlő elbánás megszüntetése vagy akadályozása. 

 

1.2.3 Egyes csoportokra vonatkozó egyezmények 

 

Az ENSZ keretében több kiemelkedő jelentőségű diszkrimináció elleni 

egyezmény is született43, melyek ráadásul olyan hátrányos 

megkülönböztetések ellen kívánnak fellépni, amelyek alapja 

megváltoztathatatlan.44 

 

                                                 
42 Lásd például: az anyaság védelméről szóló 103. és 188. számú egyezményeket, a nők éjszakai 
munkavégzéséről szóló 4., 89. és 171. számú egyezményeket, a 122. számú egyezményt a 
foglalkoztatáspolitikáról, a 158. számú egyezményt a munkaviszony megszüntetéséről, a 142. számú 
egyezményt az emberi erőforrások fejlesztéséről vagy éppen a 140. számú egyezményt a fizetett 
tanulmányi szabadságról. 
43 Ezek áttekintését lásd például: MCCOLGAN, Aileen, Principles of Equality and Protection from 
Discrimination in International Human Rights Law , European Human Rights Law Review, Issue 2. 
2003, 157-175. 
44 NOWAK, Manfred, Einführung in das internationale Menschenrechtssystem , Wien, Graz, 2002, 98-
102. 
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A faji megkülönböztetés valamennyi formájának kiküszöböléséről szóló 1965-

ben elfogadott Egyezmény45 az ENSZ Közgyűlésének egy 1963-ban 

elfogadott nyilatkozatát fejlesztette tovább. A részes államok kötelesek a faji 

megkülönböztetés megszüntetésére, a faji elkülönülés elítélésére, a 

jogegyenlőség biztosítására általában és különösen az Egyezményben felsorolt 

alapvető jogok tekintetében, továbbá a faji gyűlöletkeltés, a faji 

megkülönböztetésre való felhívás, az ilyen eszme terjesztése büntetőjogi 

üldözésére és a faji megkülönböztetést hirdető szervezetek betiltására, továbbá 

hatékony jogorvoslat biztosítására az áldozatok számára, valamint az 

előítéletek elleni oktatási és egyéb intézkedésekre. Az Egyezmény nem csak 

az államokra, de a magánfelekre is rója ezen kötelezettséget.46 Az Egyezmény 

jelentőségét az adja, hogy első nemzetközi jogi dokumentumként tett kísérletet 

a faji megkülönböztetés definiálására. Ehelyütt kell még említést tennünk a 

népirtásról47, valamint az apartheidről48 is, melyek a faji alapú hátrányos 

megkülönböztetés szélsőséges eseteinek tekinthetőek, és mint ilyenek, 

ugyancsak tilalmazottak a nemzetközi jog szerint. 

 

A nők és férfiak egyenjogúsága csak a XX. század második felére valósult 

meg kiterjedt formában, jóllehet Olympe de Gouges már 1781-ben követelte a 

női egyenjogúságot és annak alkotmányban való rögzítését. Nyilatkozatának 

első cikkelye értelmében „A nő szabadna k születik és egyenjogú is marad a 

férfival.” 49 A nyilatkozat nem váltott ki ekkoriban túlságosan nagy hatást: 

szerzőjét 1793-ban mint Robespierre ellenfelét kivégezték, és a nők szavazati 

jogát elsőízben csak 1869-ben az amerikai Wyoming állam területén vezették 

                                                 
45 Részletes bemutatását lásd: LERNER, Natan, Group Rights and Discrimination in International Law , 
Martinus Nijhoff, The Hague, 1991, 45-74. 
46 KARDOS [2003] i.m.  101. 
47 Az ENSZ Közgyűlése 1946. december 11-én kelt 96/I. számú határozatában kinyilvánította, hogy a 
népirtás a nemzetközi jogba ütköző és az Egyesült Nemzetek Szervezete szellemének és céljainak 
ellentmondó bűncselekmény, mely határozaton alapul a népirtás bűntettének megelőzéséről és 
megbüntetéséről szóló 1948. évi ENSZ Egyezmény is. 
48 Az apartheid bűncselekmények leküzdéséről és megbüntetéséről szóló egyezményt az ENSZ 
Közgyűlése 1976-ban fogadta el. 
49 BADINTER, Elisabeth, L’une et l’autre, Paris, 1986, 198-205. 
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be.50 Napjainkban már természetesnek tekinthető a nemek egyenjogúsága, 

melynek megvalósítása tekintetében lényeges szerepet kapott az ENSZ 1946-

ban létrehozott Nők Helyzetével Foglalkozó Bizottsága (Commission on the 

Status of Women, CSW) , mely kezdetben az Emberi Jogok Bizottságának 

albizottságaként működött, majd a Gazdasági és Szociális Tanács önálló 

bizottságává vált.51 Ezen bizottság játszott megkerülhetetlen szerepet több, a 

nőkkel szembeni hátrányos megkülönböztetést tiltó ENSZ Egyezmény 

elfogadásában, így például az 1952-ben elfogadott nők politikai jogairól szóló 

egyezmény, az 1959-ben elfogadott férjezett nők állampolgárságáról szóló 

egyezmény, vagy éppen a nőkkel szembeni hátrányos megkülönböztetés 

minden formájának kiküszöböléséről szóló ENSZ egyezmény (Convention on 

the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, CEDAW)  

elfogadásában.52 Ez utóbbi Egyezmény végrehajtását a Nőkkel Szembeni 

Hátrányos Megkülönböztetés Kiküszöbölésével Foglalkozó Bizottság 

(Committee on the Eliminati on of Discrimination against Women, CEDAW)  

kíséri figyelemmel, melynek fő feladata egyebek között a részes államok által 

benyújtott kormányjelentések megtárgyalása, illetőleg általános ajánlások 

elfogadása. Megjegyezzük ugyanakkor, hogy a CSW csak a legutóbbi időkben 

veszi figyelembe tevékenysége során a CEDAW munkáját.53 Az Egyezmény 

jelentősége mindazonáltal elévülhetetlen a tekintetben, hogy a CEDAW volt 

az első jogilag kötelező nemzetközi egyezmény, amely átfogóan foglalkozott a 

nők emberi jogainak sérelmével, valamint a nők elleni diszkrimináció 

kérdésével. Az egyezmény rendelkezéseit 25 általános ajánlás (general 

recommendations) értelmezi, melyek célja a részes államok belső 

jogalkotásának, jogpolitikájának és jogalkalmazásának befolyásolása. Ezen 

                                                 
50 SZALAYNÉ SÁNDOR Erzsébet, A kisebbségi kérdés a nemzetközi jogrendben,  Regio 1998/1. 132. 
51 Bővebben lásd: http://www.un.org/womenwatch/daw/CSW60YRS/CSWbriefhistory.pdf (2008. 
szeptember 1-i letöltés) 
52 Az egyezmény részletes elemző bemutatását lásd például: LAKATOS István, A CEDAW és kiegészítő 
jegyzőkönyve,  In: Nemek közötti esélyegyenlőség. A nemek közötti esélyegyenlőség a nemzetk özi 
egyezményekben és a közösségi jogban,  Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium, 
Budapest, 2002, 19-23. 
53 BUSTELO, Mara R., The Committee on the Elimitation of Discrimination against Women at the 
Crossroads , In: ALSTON, Philip, CRAWFORD, James, The Future of UN Human Rights Treaty 
Monitoring,  Cambridge University Press, 2000, 98-99. 
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ajánlások közül a 19. számú érdemel említést, mely egyértelművé teszi, hogy a 

nők elleni erőszak a nők elleni diszkrimináció megnyilvánulása, és ezért az 

államok kötelezettsége, hogy ez ellen hatékonyan fellépjenek.54 Az ENSZ 

keretében azonban más egyezmények is tiltják a nemi diszkriminációt, így a 

nők politikai jogairól szóló 1952. évi vagy a férjezett nők állampolgárságáról 

szóló 1957. évi egyezmények.55 

 

Ugyancsak szólnunk kell a gyermekek vonatkozásában történő hátrányos 

megkülönböztetés tilalmáról is, melynek központi dokumentuma a gyermek 

jogairól szóló 1989. évi ENSZ egyezmény. Az egyezmény 2. cikke előírja, 

hogy a részes államok kötelesek a joghatóságuk alatt álló gyermekek számára 

az egyezményben foglalt valamennyi jogot minden megkülönböztetés nélkül 

biztosítani. A megfogalmazás érdekessége, hogy a diszkrimináció alapjául 

szolgáló tényezők között nevesítésre kerül a cselekvőképtelenség.56  

 

E fejezet keretei között említést érdemel végezetül az ENSZ Közgyűlése által 

2006. december 16-án elfogadott, a fogyatékos személyek jogairól szóló 

egyezmény, mely 2008. május 3-án lépett hatályba. Az egyezmény kimondja, 

hogy az egyezményben részes államok valamennyi alapvető emberi jogot és 

szabadságot valamennyi fogyatékossággal élő személy számára is biztosítanak 

mindenféle megkülönböztetés nélkül. Az egyezmény érdekessége, hogy önálló 

cikkelyben foglalkozik a fogyatékos nők és a fogyatékos gyermekek emberi 

jogaival, lényegében kimondva ezen fokozottan veszélyeztetett csoportok 

esetében a megerősítő intézkedések alkalmazását. Az egyezmény létrehozta a 

Fogyatékosok Jogainak Bizottságát, melynek a tagállamok rendszeresen 

jelentéseket küldenek. 

                                                 
54 MORVAI Krisztina, A nők elleni családon belüli erőszakkal szembeni állami fellépés eszközei – a 
legfontosabb ENSZ dokumentumok tükrében , In: GELLÉR Balázs (szerk.), Györgyi Kálmán – ünnepi 
kötet,  KJK Kerszöv, Budapest, 2004, 433. 
55 A témáról bővebben lásd: Nemek közötti esélyegyenlőség a nemzetközi egyezményekben és a 
közösségi jogban. Tanulmányok és dokumentumok,  Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi 
Minisztérium, Budapest, 2002. 
56 KALTENBACH Jenő, Az antidiszkriminációs szabályozás nemzetközi és hazai háttere , In: 
KALTENBACH Jenő, MUHI Erika, UDVARI Márton, GESKÓ Sándor, IVÁNYI Klára, Antidiszkriminációs 
kézikönyv,  Budapest, 2007, 9. 
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1.3 Az egyenlőség elvének egyes vetületei az Európa Tanács 

tevékenységében 

 

Az Európa Tanács keretében (az Emberi Jogok Európai Egyezményében 

foglalt, és jelen dolgozat keretei között részletesen is elemzett megoldáson 

túlmenően) egyéb területeken is születtek a hátrányos megkülönböztetés 

tilalmával kapcsolatos jogi dokumentumok. 

 

Az Európa Tanácson belül kiemelt prioritást élvez a férfiak és nők közötti 

egyenlőség kérdése, lényegében az ENSZ által 1975-ben indított „a Nők 

Évtizede” akció kezdetétől fogva.57 Az első, a nők és férfiak közötti 

egyenjogúság kérdéseiről szóló átfogó jellegű dokumentumot az Európa 

Tanács Parlamenti Közgyűlésének 855 (1986) számú határozata jelentette58, 

majd 1987-ben létrejött az „Európai Bizottság a Nők és Férfiak 

Egyenjogúságáról” (European Committee for Equality between Women and 

Men), mely bizottság 1992 óta immáron „A Nők és Férfiak Egyenlőségével 

Foglalkozó Állandó Bizottság” (Steering Committee for Equality between 

Women and Men ) néven folytatja tevékenységét. Megjegyezzük, hogy 1993 

óta az Európa Tanács kiemelt prioritással kezeli a nőkkel szembeni családon 

belüli és kívüli erőszak kérdéseit59, mely tárgykörben kiemelhetjük a 

Miniszteri Bizottság (2002) 5. számú ajánlását a nők erőszakkal szembeni 

védelméről, a Parlamenti Közgyűlés 1582 (2002) számú ajánlását a nők elleni 

családon belüli erőszakról, vagy a Parlamenti Közgyűlés 1450 (2000) számú 

ajánlását, mely A nők elleni erőszak Európában címet viseli.60 

                                                 
57 KARDOSNÉ KAPONYI Erzsébet, A nemek közötti egyenjogúság kérdése az Európa Tanács 
tevékenységének tükrében,  Acta Humana 1999, No. 35-36, 36. 
58 Resolution 855 (1986) on Equality between Men and Women.  Text adopted by the Assembly on 27 
January 1986 (21st Sitting) 
59 például lásd: http://www.coe.int/t/commissioner/Viewpoints/Default_en.asp (2008. szeptember 1-i 
letöltés) 
60 Bővebben lásd: Human Rights and Economic Challenges in Europe – Gender Equality , Council of 
Europe Publishing, Strasbourg, 2007. 
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Ugyancsak az Európa Tanács keretében működik a Rasszizmus és Intolerancia 

Elleni Európai Bizottság (European Commission against Racism and 

Intolerance,  ECRI), melyet az Európa Tanács állam- és kormányfőinek első 

csúcstalálkozója után hoztak létre 1993-ban. A Bizottság feladata európai 

szinten az emberi jogok védelme szempontjából felvenni a küzdelmet a 

rasszizmussal, az idegengyűlölettel, az antiszemitizmussal és az 

intoleranciával szemben. A Bizottság a tagállamok független és pártatlan 

képviselőiből áll. Az ECRI tevékenységét három fő területen fejti ki: 

országjelentéseket készít, általános politikai ajánlásokat fogalmaz meg, és 

kapcsolatot tart a civil társadalommal. Az általános politikai ajánlásokat három 

csoportba oszthatjuk: szervezeti jellegű ajánlások (így az 1. számú az ECRI 

mandátumának tartalmáról, 2. számú a rasszizmus elleni speciális nemzeti 

hatóságról), ágazati jellegű ajánlások (4. számú a rasszizmus kutatásáról, 6. 

számú az internet és a rasszizmus kapcsolatáról, 7. számú a nemzeti 

törvénykezés és a rasszizmus viszonyáról), végezetül a csoportspecifikus 

ajánlások (3. számú a romák elleni intoleranciáról, 5. számú a muszlimokkal 

kapcsolatos előítéletekről, 9. számú az antiszemitizmusról).61 

 

A két bizottság tevékenységében közös elem, hogy mindkettő a saját 

szakterületén szorgalmazta egy-egy, az Emberi Jogok Európai 

Egyezményéhez kapcsolódó kiegészítő jegyzőkönyv kidolgozását, azonban 

eredménytelenül, mert a tagállami szakértők nem értettek egyet ilyen 

részmegközelítésen alapuló jegyzőkönyvtervezetekkel. Más kérdés, hogy 

bizonyos értelemben e két bizottság tevékenysége is kellett a (későbbiekben 

részletesen is bemutatásra kerülő) 12. kiegészítő jegyzőkönyv 

kidolgozásához.62 

 

                                                 
61 részletesen lásd: KALTENBACH Jenő, Az Európa Tanács Rasszizmus és Intolerancia Elleni 
Bizottságának általános politikai ajánlásai,  Acta Humana 2004/4. 41-48. 
62 WELLER Mónika, Emberi jogok és európai integráció,  Athenaeum Kiadó, Budapest, 2000, 270-271. 
(a továbbiakban: WELLER [2000]) 
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Az Európa Tanács külön figyelmet fordít a romakérdésre is: az Európa Tanács 

főtitkára 1994-ben létrehozta a romákkal kapcsolatos teendők koordinátori 

posztját. A koordinátor felel valamennyi romákkal kapcsolatos rendezvény és 

esemény szervezéséért, feladata a romák és nem romák közötti párbeszéd 

elősegítése, valamint a kapcsolattartás romaügyekben más nemzetközi 

szervezetekkel, különösen az EBESZ-szel és az Európai Unióval.63 

 

Ahogy azt már korábban említettük, az ugyancsak az Európa Tanács keretében 

elfogadott Európai Szociális Charta eredeti szövegében nem, csupán a 

preambulumában tartalmazta kifejezetten a hátrányos megkülönböztetés 

tilalmát, azonban a Szociális Jogok Európai Bizottsága (European Committee 

of Social Rights)  úgy értelmezte a preambulumot, hogy azt a Charta 

valamennyi rendelkezésével összefüggésben alkalmazni kell. A Módosított 

Charta „E” cikkelye aztán már kifejezetten is tartalmazza a hátrányos 

megkülönböztetés tilalmát, mely cikkelyt több tekintetben is az Emberi Jogok 

Európai Egyezménye 14. cikke inspirált.64 A hasonlóságot mutatja egyrészt, 

hogy a hátrányos megkülönböztetés tilalmát csak a Chartában foglalt jogokkal 

összefüggésben mondja ki a cikkely. A Módosított Európai Szociális Charta 

Függeléke értelmében pedig az a „megkülönböztető bánásmód, amely obj ektív 

és ésszerű indokoláson nyugszik, nem tekinthető diszkriminatívnak”.  Ez a 

megfogalmazás egyértelműen az Emberi Jogok Európai Bírósága 

(későbbiekben többször is bemutatásra kerülő, részletesen dolgozatunk 9.3 

fejezetében elemzett) belga nyelvi ügyben  hozott ítéletének megfogalmazására 

utal.65 Jóllehet a megfogalmazásból nem derül ki, de a Szociális Jogok 

                                                 
63 Részletesen lásd: DUNAI Péter, Romák az Európa Tanács dokumentumaiban,  Acta Humana 2001. 
No. 43. 47. Tágabb megközelítésben: MAJTÉNYI Balázs, A roma kisebbség a nemzetközi 
dokumentumokban,  In: MAJTÉNYI Balázs, VIZI Balázs (szerk.), Európa kisebbsége. A roma kisebb ség 
a nemzetközi dokumentumokban, Gondolat Kiadó, Budapest, 2005, 9-15. (a továbbiakban: MAJTÉNYI 
[2005]), illetőleg MAJTÉNYI Balázs, Where Are They Headed? The Situation of the Roma Minority in 
Hungarian and International Law,  Regio 2004. 85-87. 
64 Explana tory Report to the European Social Charter (Magyarázó Jelentés az Európai Szociális 
Chartához),  136. pont, Forrás: http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Reports/HTML/163.htm (2008. 
szeptember 1-i letöltés) 
65 ECHR, Case „Relating to certain aspects of the la ws on the use of languages in education in 
Belgium”, 1968. július 23-i ítélet (ügyszám: 1474/62, 1677/62, 1691/62, 1769/63, 1994/63, 2126/64) 
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Európai Bizottságának gyakorlata egyértelmű atekintetben, hogy a Chartát 

nem csak a közvetlen, hanem a közvetett diszkrimináció eseteire is 

vonatkoztatja.66 

 

1.4 Az egyenlőség elve a közösségi jogban 

 

Az egyenlőség elve az Európai Unió jogában is jelen van. Például az 1957-ben 

elfogadott, Európai Gazdasági Közösséget létrehozó Római Szerződés 

kizárólag a férfiak és nők egyenlő bérhez való jogát garantálta, és azt is 

elsődlegesen a Közösség tagországai közötti gazdasági verseny egyenlő 

feltételeinek biztosítása céljából. Mára már az Európai Unió kiterjedt 

esélyegyenlőségi követelményrendszerrel rendelkezik, melynek forrását 

részben a közösségi jogforrások, részben pedig az Európai Bíróság 

jogértelmezése adja. A Bíróság esetjoga közül mindenekelőtt a Defrenne II. 

ügy érdemel említést, melyben a Bíróság kifejtette: a Római Szerződés 

említett cikkelye nem csupán gazdasági, de szociális céllal is rendelkezik, 

melyből következően „az egyenlő bér elve a Közösség egyik alapja .”67 Ezen 

ügy másik (jelen dolgozat szempontjából közvetett jelentőséggel bíró) 

kulcseleme az volt, hogy ekkor mondta ki a Bíróság: a Római Szerződés egy 

rendelkezése közvetlenül hatályossá válik akkor is, ha az a tagállami 

végrehajtásra lenne bízva, de a tagállam elmulasztja a nemzeti végrehajtási 

rendelkezések megalkotását az erre nyitva álló határidő leteltéig, ráadásul erre 

a tagállamok polgárai nem csak saját államukkal szemben, de egymás közötti 

jogvitájuk során is hivatkozhatnak, mely más néven a horizontális közvetlen 

hatály doktrínáját jelenti.68 A fentiekből következően az Európai Bíróság több 

nemzetközi szervezet és intézmény megközelítéséhez képest tágabban 

                                                                                                                                          
1B. rész 10. pont (a továbbiakban: belga nyelvi ítélet ): „principle of equality of treatment is violated if 
the distinction has no objective and reasonable justification.” 
66 ESC, Autisme -Europe kontra Franciaország ügy , 13/2002. számú ügy 
67 ECJ, C-149/77, Defrenne kontra Sabena (II.)  ügy, 1978. június 15-i ítélet, 12. pont 
68 Az Európai Bíróság hátrányos megkülönböztetés tilalmával kapcsolatos eseteinek összefoglalását 
lásd: KALTENBACH, MUHI, UDVARI, GESKÓ, IVÁNYI i.m. 149-153. 
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értelmezi tehát a diszkrimináció tilalmának alkalmazhatóságát, kiterjesztve azt 

olyan jogviszonyokra is, melyben magánfelek állnak egymással szemben.69 

 

A közösségi jogban a másik lényeges fordulópontot az Amszterdami 

Szerződés jelentette. A 3. cikk új (2) bekezdése ugyanis kimondja: a Közösség 

valamennyi tevékenységének folytatása során „törekszik az egyenlőtlenségek 

kiküszöbölésére, valamint a férfiak és nők közötti egyenlőség előmozdítására”.  

Másik lényeges módosításként az „egyenlő munkáért egyenlő bért”  elvét 

„egyenlő értékű munkáért  egyenlő bért”  elvére módosította. Végül, jelen 

osztályozás számára a legfontosabb módon a 12. cikk értelmében tilos az 

állampolgárság alapján történő bármely megkülönböztetés, míg a 13. cikk 

értelmében a Tanács a Bizottság javaslata alapján és a Parlamenttel folytatott 

konzultációt követően „egyhangúlag megfelelő intézkedéseket tehet a nemen, 

faji vagy etnikai származáson, valláson vagy meggyőződésen, 

fogyatékosságon, koron vagy szexuális irányultságon alapuló 

megkülönböztetés lekü zdésére”.  A hátrányos megkülönböztetés tilalmát 

tartalmazza a jelenleg még formálisan kötelező erővel nem bíró EU Alapvető 

Jogok Chartája harmadik, „Egyenlőség” elnevezést viselő Címe is, több 

vonatkozásban, így a törvény előtti egyenlőség, a megkülönböztetés tilalma, a 

kulturális, vallási és nyelvi sokszínűség, a nők és férfiak közötti egyenlőség, a 

gyermekek jogai, az idősek jogai, a fogyatékkal élő személyek beilleszkedése 

tekintetében.70 Megjegyezzük, hogy a megkülönböztetés tilalmát kimondó 

cikkely az Alapjogi Chartához fűzött hivatalos magyarázatok szerint az EK-

Szerződés 13. cikkéből, az Emberi Jogok Európai Egyezménye 14. cikkéből és 

a biomedicináról szóló egyezmény 11. cikkéből merít. Annyiban, amennyiben 

egyezik ez a cikkely az Emberi Jogok Európai Egyezménye említett 

                                                 
69 ECJ, C-281/98, Roman Angonese kontra Cassa de Risparmio di Bolzano SpA  ügy , 2000. június 6-i 
ítélet 
70 Az emberi jogok közösségi szintű védelméről lásd például: MONAGHAN, Karon, Equality Law,  
Oxford University Press, 2007, 97-143.; ALSTON, Philip The EU and Human Rights,  Oxford 
University Press, 2000; WILLIAMS, Andrew, EU Human Rights Policies: A Study in Irony, Oxford 
University Press, 2005; KIRÁLY Miklós, A diszkrimináció tilalma az Európai Bíróság 
joggyakorlatában,  Akadémiai Kiadó, Budapest, 1998., WELLER Mónika, Emberi jogok és európai 
integráció,  Athenaeum Kiadó, Budapest, 2000. 
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rendelkezésével, azzal összhangban kell majd alkalmazni.71 Jelen dolgozat 

témája nem fedi az Európai Unió emberi jogi szabályozását, ezért arra csak 

egyes esetekben utalunk, amikor a dolgozat tárgya ezt kívánja, kiemelve 

elsősorban a strasbourgi és a luxemburgi bíróság jogértelmezései közötti 

kapcsolódási pontokat.72 

 

II. A hátrányos megkülönböztetés tilalmának fogalmi 
kérdései 
 

2.1 A diszkrimináció jelentése nyelvtani értelemben 

 

Ha a hátrányos megkülönböztetés tilalmának egzakt fogalmát szeretnénk 

meghatározni, egyáltalán nincs könnyű dolgunk, hiszen tipikusan olyan 

kifejezésről van szó, mely a köznyelvben igen gyakran használatos, ám szinte 

mindenki mást és mást ért alatta – nem csupán a hétköznapokban, de a 

tudomány világában is.  

 

Már rögtön a nyelvtani megközelítés alkalmával ellentmondásba ütközünk, 

hiszen ha a hátrányos megkülönböztetés angol megfelelőjének 

(„discrimination”)  jelentéstartalmait vizsgáljuk, két, egymásnak 

homlokegyenest ellentmondó eredményre juthatunk. A szó hétköznapi (és 

egyre inkább kiveszőben levő) jelentése szerint a diszkrimináció mindenféle 

                                                 
71 Magyarázatok az Alapjogi Chartához,  Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2007/C 303/02, 2007. 
december 14-i szám 24.  
72 Erről részletesen lásd: KARDOS Gábor, Emberi jogok egy új korszak határán,  T-Twins Kiadó, 
Budapest, 1995, 119-137.; KOVÁCS Péter, A közösségi jogrendszer és az alapjogvédelem,  Acta 
Humana 2001. No. 44-45. 83-96.; SULYOK Gábor, Az emberi jogok nemzetközi jogi és európai uniós 
védelmének összehasonlítása,  Acta Humana 2005/2. 30-56.; SZEMESI Sándor, Az Európai Unió és a 
közösségi jog szerepe az Emberi Jogok Európai Bírósága gyakorlatában , Acta Humana 2006/2 50-
69.; BLACKBURN, Robert, Current Developments, Assessment, and Prospects , In: BLACKBURN, Robert 
(ed.), Fundamental Rights in Eu rope. The European Convention on Human Rights and its Member 
States 1950 -2000.  Oxford University Press, 2001, 77-100.; GERARDS, J. H., Judicial Review in Equal 
Treatment Cases , Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, 2005, 223-364.; illetőleg legújabban: VAN 

DIJK, Pieter, Comments on the Accession of the European Union/European Community to the 
European Convention on Human Rights , European Commission for Democracy Through Law 
(Venice Commission), CDL (2007)096, 2007. október 12-i jelentés (forrás: 
http://www.venice.coe.int/docs/2007/CDL(2007)096-e.asp?&L=E, 2008. szeptember 1-i letöltés) 
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megkülönböztetést magában foglal, és nem kizárólag a hátrányos jellegűt, 

amit az is bizonyít, hogy az angol nyelvben a „between”  prepozícióval is 

használatos ez a kifejezés. Ezt használjuk abban az esetben, ha 

értéksemlegesen szeretnénk különbséget tenni két dolog vagy éppen fogalom 

között, mint például ha azt mondjuk, hogy „feltétlenül különbséget kell 

tennem a között a két zenetípus között” („It is necessary to discriminate 

between those two types of music.”).  Napjainkban már sokkal elterjedtebb 

azonban a szó „against”  prepozícióval kapcsolatos változata, mely 

egyértelműen a pejoratív jellegű hátrányos megkülönböztetésre utal, 

amennyiben ez mindig valaki hátrányára, valaki ellenére történik73, példának 

okáért amikor azt mondjuk, hogy „Dél-Afrikában megkülönböztetést 

alkalmaztak a feketékkel szemben” („There were a  discrimination against 

black people in South -Africa”). 74 

 

Álláspontunk szerint a diszkrimináció szót (nemzetközi) jogi értelemben 

egyértelműen a hátrányos megkülönböztetéssel kell azonosítanunk, két okból 

is. Egyfelől, a szó etimológiai vizsgálata során nem hagyhatjuk figyelmen 

kívül azt a tényt, hogy az tartalmazza a „crimen”  szótőt, márpedig ezen 

büntetőjogban is használatos, bűncselekményt jelentő fogalom értéksemleges 

használata elképzelhetetlen, ahhoz szükségképpen negatív szövegösszefüggést 

kell csatolnunk. Éppen ezért hangsúlyozza azt Román, hogy a diszkrimináció 

kifejezés csak és kizárólag a hátrányos megkülönböztetésre vonatkozhat, 

méghozzá egy, a nyelvtani értelmezésen is túlmutató további szűkítéssel 

egyidejűleg: nevezetesen kizárólag az önkényes hátrányos megkülönböztetés 

tekinthető álláspontja szerint diszkriminációnak.75  

 

 

                                                 
73 VIERDAG i.m.  48. 
74 LERNER i.m. 24. 
75 ROMÁN László, A jogegyenlőség és a diszkrimináció tilalma,  In: ÁDÁM Antal (szerk.), Alapjogok és 
alkotmányozás. Az emberi jogok szabályozása az új Alkotmányban , Közgazdasági és Jogi 
Könyvkiadó, MTA Állam- és Jogtudományi Intézete, Budapest, 1996, 195. 
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Másik érvünk a negatív jelentéstartalom mellett az angol nyelv változatossága, 

nevezetesen az a tény, hogy a megkülönböztetésre általában a mindenféle 

(értéksemleges és értékorientált, pozitív és negatív) különbségtételt magában 

foglaló „distinction”  kifejezés is használható, melyet éppen ezért a legtöbb 

nemzetközi jogi dokumentum vagy egyáltalán nem is használ, vagy ha mégis, 

az adott dokumentumhoz kapcsolódó kommentárok és esetjog minden esetben 

a szűkebb értelmű diszkriminációval azonosítja azt. A két kifejezés 

összefüggéseivel kapcsolatos, az Emberi Jogok Európai Egyezménye eltérő 

angol és francia szövegváltozatainak jelentéstartalmáról részletesen lásd a 

dolgozat III. fejezetét.76  

 

Amennyiben más nyelveket is megvizsgálunk, megállapítható, hogy a 

diszkrimináció szóhoz szinte kizárólag negatív értéktartalom kötődik úgy a 

német („Diskriminierung”) 77, mint a francia nyelvben („discrimination”).  

Megjegyezzük ugyanakkor, hogy számos nemzetközi jogi dokumentumban a 

francia nyelvű hivatalos szövegváltozatok igen gyakran a „distinction”  

kifejezést használják, miként azt például a dolgozat 1.2.1 alfejezetében is 

bemutattuk. 

 

A magyar köznyelvben is a diszkriminációhoz egyértelműen a hátrányos 

megkülönböztetés kapcsolódik, nem véletlenül szokták lényegében egymás 

szinonimájaként említeni a hátrányos megkülönböztetés tilalmát és a 

diszkrimináció tilalmát. Ezt az álláspontot támasztja alá az a tény is, hogy a 

magyar Alkotmány is azt mondja, „bármely megkülönböztetés nélkül”  kell az 

emberi, illetve az állampolgári jogokat minden személy számára biztosítani.78 

Ebből a megfogalmazásból meglátásunk szerint egyértelműen következik, 

hogy bármely megkülönböztetést csak akkor lehet indokolt tiltani, ha a 

                                                 
76 VAN DYKE, Vernon, Human Rights, Ethnicity and Discrimination,  Greenwood Press, London, 
1985, 4. 
77 „Die Völkerrechtspraxis verwendet [den Begriff Diskriminierung] heute zur Bezeignung einer 
unzulässiger unterschiedlichen Behandlung.” Wörterbuch des Völkerrechts,  1960, Vol. I. 387-392. 
78 Alkotmány 70/A § 
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megkülönböztetést magát eleve egy rosszallott cselekményként fogjuk fel79, 

hiszen egy pozitív cselekvéssorozat alkotmányi szintű tilalmazása teljes 

mértékben szükségtelen és ésszerűtlen lenne.  

 

2.2 A hátrányos megkülönböztetés tilalma mint speciális jog 

 

Jogi szempontból az egyenlőség, illetve a diszkrimináció tilalma lényegében 

ugyanazon érem két oldalát jelenti: az egyenlőséghez való jog az egyén alanyi 

joga, a diszkrimináció tilalmának tiszteletben tartása pedig mások ezirányú 

kötelezettsége.80  

 

A hátrányos megkülönböztetés tilalma speciális jog: egyfelől az egyént 

megillető önálló alkotmányos alapjog, másfelől viszont a diszkrimináció 

tilalma más alapjogok gyakorlásához kapcsolódó, annak módját szabályozó 

alapelv, vagy ha tetszik előfeltétel, mely az egyéb alapjogok érvényesülésének 

tartalmi eleme.81 Ezen alapjogi jelleget elméleti szempontból az emberi 

méltósághoz való jog egyenlőségi funkciójából lehet leginkább levezetni.82 Az 

egyenlőség elvének kettős jellege abban is tetten érhető, hogy bár a klasszikus 

első generációs polgári és politikai jogok körébe sorolható, ennek ellenére 

átnyúlik a szociális alapjogok csoportjába is, miként azt a korábbiakban (a 

Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya és a Gazdasági, 

Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya kapcsolatát 

példázó Broeks és Zwaan -de Vries ügyekben 83) is bemutattuk. Ez a fajta, 

konkrét jogi és alapelvi jelentést magában hordozó kettősség az Emberi Jogok 

Európai Egyezményében is tetten érhető: míg ugyanis az Egyezmény 14. 

                                                 
79 ROMÁN i.m.  193. 
80 WELLER [2000] i.m.  249. 
81 LEHOCZKYNÉ KOROKNAI Csilla, Amerikai sikertörténet – Európai változatok. A női egyenjogúság a 
nemzetközi joggyakorlatban , In: HALMAI Gábor (szerk.), A hátrányos megkülönböz tetés tilalmától a 
pozitív diszkriminációig. A jog lehetőségei és korlátai , Indok, Budapest, 1998, 189. (a továbbiakban: 
HALMAI [1998]) 
82 Lásd Sólyom László alkotmánybírónak a 23/1990. (X. 31.) AB határozathoz csatolt párhuzamos 
indokolását. 
83 Lásd a dolgozat 1.2.1 alfejezetét 
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cikke konkrétan tartalmazza a hátrányos megkülönböztetés tilalmát, addig az 

Egyezményben és kiegészítő jegyzőkönyveiben foglalt jogok 

diszkriminációmentes alkalmazási kötelezettsége az Egyezmény 1. cikkéből is 

következik. Az 1. cikkely értelmében ugyanis „A Magas Szerződő Felek 

biztosítják a joghatóságuk alatt álló minden személy számára a … jogokat és 

szabadságokat”.  

 

Az egyenlőség elvéből következő módon, az államnak kettős kötelezettséget 

kell vállalnia. Egyfelől, az egyforma, vagy legalábbis egymással 

összehasonlítható helyzetben levőket egyformán kell kezelnie, másfelől pedig 

az egymástól eltérő helyzetben levők esetében különböző bánásmódot kell 

érvényesítenie. Ezen kettősség megragadására vezethető be a de iure  és de 

facto diszkrimináció kifejezés. De iure  diszkrimináción azt értjük, amikor az 

állam egy szabály megalkotása vagy egy intézkedés végrehajtása során olyan 

személyek között különböztet, akik ugyanolyan helyzetben vannak, míg de 

facto diszkrimináció esetében az állam olyan személyeket kezel azonos 

módon, akik ténylegesen különböző helyzetben vannak, vagyis a jogalkotó 

nem veszi figyelembe a jogalanyok között meglevő tényleges különbségeket, 

azaz a jogszabály szövege maga nem diszkriminál.84 Az Emberi Jogok 

Európai Bírósága gyakorlatában elsődlegesen a de iure  diszkrimináció 

megállapítására szorítkozik, de a Bíróság legújabb ítélkezési gyakorlatából 

már tudunk példákat említeni de facto  diszkrimináció megítélésére is.85 

 

A hátrányos megkülönböztetés tilalmának egy további sajátossága következik 

a fentiekből. Nevezetesen, a diszkrimináció tilalma a szabadságjogokkal 

ellentétben nem a cselekvés egy olyan privát területét jelöli ki, amelyen belül 

az egyén állami beavatkozástól mentesen, szabadon cselekedhet, mint például 

a gyülekezési jog esetében, hanem az állami védelmet garantálja a hátrányos 

megkülönböztetéssel szemben. Ebből következő módon, ezen alapjog 

                                                 
84 KOVÁCS Krisztina [2003] i.m.  366. 
85 ECHR, Thlimmenos kontra Görögország ügy,  2000. április 6-i ítélet (ügyszám: 34369/97), lásd 
különösen a 42-48. pontokat 
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esetében tehát nem az egyén és az állam kétszereplős viszonyáról van szó, 

hanem háromszereplősről: arról a személyről, aki sérelmezi a diszkriminációt, 

arról, akinek a helyzetével a panaszos összehasonlítja és ennek 

eredményeképpen hátrányosabbnak érzi saját helyzetét, és végezetül az 

államról, amely valódi vagy vélt különbséget tesz a két jogalany között.86 

 

Ebből a megfogalmazásból (az előző fejezetben kifejtettekkel összhangban) 

már rögtön következik az is, hogy nem mindenféle különbségtétel eredményez 

diszkriminatív bánásmódot, hanem kizárólag a hátrányos megkülönböztetés. 

Ezen jog sajátos jellegét ugyanakkor az is mutatja, hogy könnyen 

elképzelhető, hogy egy adott személy számára pozitív irányultságú 

megkülönböztetés mások vonatkozásában már negatívnak lesz tekinthető, 

miként erről a pozitív diszkrimináció intézményét bemutató fejezetben 

részletesebben is szólunk majd. Azonban, további korlátként azt is 

rögzíthetjük, hogy nem minden eltérő bánásmód lesz egyben diszkriminatív is: 

a megkülönböztetett bánásmód megengedett, ha az igazságosság vagy 

ésszerűség elve alapján az igazolható.87 Lényegileg ugyanezt állítja, de éppen 

ellentétes megközelítés alapján Román, aki az önkényes hátrányos 

megkülönböztetés tilalmának elvét hangsúlyozza.88 Ugyanakkor azt, hogy egy 

„összehasonlítási párban” mi tekinthető önkényesnek, kizárólag akkor lehet 

könnyedén kimutatni, ha az alkalmazott ismérv nyilvánvalóan 

elfogadhatatlan.89 Ez a nyilvánvalóan elfogadhatatlanság Badura szerint akkor 

áll fenn, „ha a dolog természetéből következő ala pos oka nincs a 

megkülönböztetésnek” 90, míg Bragyova az igazolhatatlan megkülönböztetést 

                                                 
86 KOVÁCS Krisztina [2003] i.m.  368. 
87 Megjegyezzük, hogy az angolszász jogirodalom az igazságosság elvét jellemző módon az 
ésszerűség elvével azonosítja. Lásd például: HERINGA, Aalt Willem, Standards of Review for 
Discrimination. The Scope of Review by the Courts , In: LOENEN, Titia, RODRIGUES, Peter R. (eds.), 
Non-Discrimination L aw: Comparative Perspectives,  Kluwer, The Hague, 1999, 26. 
88 ROMÁN i.m.  195. 
89 ROMÁN i.m.  207. 
90 BADURA, Peter, Staatsrecht – Systematische Erläuterung des Grundgesetzes für die Bundesrepublik 
Deutschland,  Verlag, C. H. Beck, München, 1986, 97-99. 
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tekinti önkényesnek.91 Ugyanakkor az irodalomban előfordul az ésszerűtlen 

különbségtétel kifejezés is, melyet például Kardos ismertet.92 Megjegyezzük, 

hogy a magyar Alkotmánybíróság következetes gyakorlatában a „homogén 

személyi kör” kifejezéssel illeti ugyanezt az összehasonlítási párt.93 

 

Annak megítélése ugyanakkor, hogy egy adott időben mi számít önkényesnek 

(vagy éppen ésszerűnek), és mi nem, nem függetleníthető az adott történelmi 

korszak jellemzőitől. Például az 1800-as évek végén még az amerikai 

Legfelsőbb Bíróság nem találta alkotmányellenesnek azt, hogy Louisiana 

államban a vasúttársaságok kötelesek voltak „colored”  feliratú külön 

kocsikban szállítani a fekete utasokat, tekintettel arra, hogy érvényesült az 

„elkülönített, de egyenlő” („separate but equal ”) elve.94 Az amerikai 

gyakorlat csak az 1950-es években változott meg, amikor is a Legfelsőbb 

Bíróság a Brown ügyben 95 kimondta: „Az oktatásban történő elkülönítés 

szükségképpen egyenlőtlenséget eredményez.” („if separate, inherently 

unequal ”)96, vagyis alkotmányellenes a fajok törvény általi elkülönítése az 

állami iskolákban.97 A Legfelsőbb Bíróság ezt az álláspontját azzal indokolta, 

hogy az azonos korú és képességű gyerekek kizárólag faji alapon történő 

elkülönítése a feketebőrűekben a közösségen belüli helyükkel kapcsolatban 

kisebbrendűségi érzést kelt, és ez oly módon hathat a szívükre és elméjükre, 

ami valószínűleg soha többé nem orvosolható. Az ügy elemzésével 

kapcsolatosan Bragyova megjegyzi: lehetséges, hogy a faji elkülönítés adott 

                                                 
91 BRAGYOVA András, Vannak -e kisebbségi jogok,  Állam- és Jogtudomány, 1992/1-4, 168-171. (a 
továbbiakban: BRAGYOVA [1992]) 
92 KARDOS Gábor, A diszkrimináció tilalma az Emberi Jogok Európai Egyezményében és az Emberi 
Jogok Európai Bíróságának, illetve Bizottságának g yakorlatában,  Jogtudományi Közlöny, 1992/1. 
29-33. (a továbbiakban: KARDOS [1992]) 
93 Lásd először a 1181/B/1990. AB határozat 41. pontját: „Az a személyi kör, amelyben a 
diszkrimináció esetleges alkotmányellenes volta értelmezhető, csak homogén lehet…” A legújabb 
gyakorlatból lásd például a 36/2006. (IX. 7.) AB határozat 2.1 pontját 
94 Plessy kontra Fergusson ügy,  163. U.S. 537 (1896). Részletesen ismerteti: KOVÁCS Krisztina [2003] 
i.m. 394-395. 
95 Brown kontra Board of Education of Topeka ügy , 347. U.S. 483 (1954). Részletesen ismerteti: 
FLECK Zoltán, Mit ér egy bírósági döntés?  http://www.ajk.elte.hu/student/jsz/ 
JOGSZOCIOL%C3%93GIA/BROWN.pdf (2008. szeptember 1-i letöltés) 
96 „…in the field of public education the doctrine of „separate but equal”  has no place. Separate 
educational facilities are inherently unequal.” 
97 Idézi: OPSAHL i.m. 175. 
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esetben olcsóbb, azaz kevesebb kiadással jár, mint a felszámolása. Ez a 

költségkímélő megoldás azonban, bár sokszor elegendő alkotmányos indok 

lehet, de ilyen esetekben sosem.98 Általánosságban megjegyezhetjük, hogy az 

egyes nemzeti, illetőleg nemzetközi fórumok azon esetekben alkalmazzák a 

szigorúbb megközelítést, ha a megkülönböztetés alapja olyan tényező, amelyet 

az egyén nem befolyásolhat.99 

 

A hátrányos megkülönböztetéssel kapcsolatos fenti megszorításnak 

álláspontunk szerint részben életszerűségi, és ezzel szoros összefüggésben 

gyakorlati okai vannak. Perek ezreivel kellene szembesülnie a jogalkotónak, 

ha következetesen mindenféle különbségtétel tilalmát állítaná fel, éppen ezért 

az ésszerű különbségtételt a jogalkotó nemes egyszerűséggel nem minősíti 

jogsértőnek. Más kérdés, hogy annak eldöntése, hogy valamely 

megkülönböztetés ésszerű-e, a jogalkotó feladata. A különbségtétel 

ésszerűsége akkor áll meg, ha sikerül olyan objektív indokot találni, amely ezt 

igazolhatja.100 Néhány esetben azonban a jogalkotó túllép az ésszerűségi 

teszten, köszönhetően a jogsértés súlyának. Ez tipikusan akkor fordulhat elő, 

ha a megkülönböztetés valamely alapjog gyakorlását akadályozza, vagy ha az 

osztályozás alapja valamely alkotmányos szempontból irreleváns, de a 

mindennapokban mégis kiemelkedő jelentőséggel bíró tény, mint például a 

bőrszín, nem, vagy éppen a nemzetiségi hovatartozás, azaz tipikusan azon 

klasszifikációk, amelyek az egyén választásától függetlenül, mintegy objektíve 

fennállnak, azokat az egyén nem befolyásolhatja. Bragyova ugyanakkor 

találóan állapítja meg, hogy minden normához hozzárendelhető a jogalanyok 

két csoportja: azoké, akikre alkalmazandó, és azoké, akikre nem, vagyis egy 

jogrendszer minden primer normája szükségképpen tartalmaz legalább egy 

megkülönböztetést, anélkül azonban, hogy az pusztán ettől a ténytől már 

                                                 
98 BRAGYOVA [1992] i.m.  48. 
99 KOVÁCS Krisztina [2003] i.m.  369. 
100 OPSAHL i.m.  193. 
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diszkriminatívvá válna.101 Álláspontunk szerint ez esetben valóban nem 

(hátrányos) megkülönböztetésről, hanem pusztán a jogszabályok személyi 

hatályának kérdéseiről beszélhetünk. 

 

Említést kell tennünk a hátrányos megkülönböztetés tilalma és a nemzeti 

kisebbségek védelme kapcsolatának kérdéséről is, mely akkor játszik igazán 

jelentős szerepet, ha valamely nemzetközi egyezmény nem tartalmaz 

kifejezetten a kisebbségek védelmére vonatkozó előírásokat. Bruhács is 

rámutat, hogy az ENSZ Alapokmányának kidolgozása során a módosító 

javaslatokkal szemben érvként jelent meg, hogy az általános emberi jogok 

úgyis felhasználhatóak a kisebbségek jogvédelmére102, mely szemlélet aztán 

komoly szerepet játszott abban, hogy az Emberi Jogok Egyetemes 

Nyilatkozata nem is tartalmaz kisebbségvédelmi rendelkezéseket.103 Ilyen 

előzmények után nem meglepő, hogy az 1950-ben elfogadott Emberi Jogok 

Európai Egyezménye alapján a kisebbségi csoportok tagjai kizárólag az 

Egyezmény hátrányos megkülönböztetés tilalmát kimondó 14. cikke alapján 

fordulhatnak a Bírósághoz a siker reményével, igaz, ez a cikkely külön is 

nevesíti a nemzeti kisebbséghez tartozást, mint olyan kategóriát, amely nem 

szolgálhat alapul hátrányos megkülönböztetésre. Kétségtelen tény ugyanakkor, 

hogy ez a megközelítés lényegében azt eredményezi, hogy az Egyezmény 

jogvédelmi mechanizmusa nem tud igazán hatékony védelmet nyújtani 

kifejezetten a kisebbségi léthez kapcsolódó problémák felmerülése esetén – 

jóllehet időről időre foglalkozik a Bíróság olyan ügyekkel, melyek 

kisebbségvédelmi kérdéseket is érintenek, és értelmezhetőek 

                                                 
101 BRAGYOVA András, Egyenlőség és alkotmány , In: Van és legyen a jogban. Tanulmányok Pesc hka 
Vilmos 70. születésnapjára , Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, MTA Jogtudományi Intézete, 
Budapest, 1999, 40. (a továbbiakban: BRAGYOVA [1999]) 
102 BRUHÁCS János, A kisebbségek védelmének nemzetközi jogi szabályozása az ENSZ keretében,  In: 
HERCZEGH Géza (szerk.), Tanulmányok a nemzeti kisebbségek jogi védelméről , JPTE, Pécs, 1988, 
180. 
103 A Nyilatkozathoz elkészült ugyan egy kisebbségi jogokat is tartalmazó cikkely tervezete, ám az 
végül a Nyilatkozat végleges szövegébe nem került bele. Erről részletesen lásd: KARDOS Gábor, 
Kisebbségek: konfliktusok és garanciák,  Gondolat, Budapest, 2007, 60-61. (a továbbiakban: KARDOS 
[2007]) 
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kisebbségvédelmi nézőpontból is.104 Ennek okát Kovács Péter döntően abban 

látja, hogy az Egyezmény kontrollmechanizmusa az „áldozat” egyéni 

beazonosíthatóságát feltételezi, márpedig az áldozati mivolt 

egyéniesíthetősége végső soron az egyéni jogokra épül és csak igen nehezen 

kapcsolható ahhoz a kollektív érintettséghez, mint amelyeket a kisebbségi lét 

feltételez.105 Az 1966-ban aláírt és 1976-ban hatályba lépett Polgári és 

Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának 27. cikke az első olyan 

kötelező erővel bíró nemzetközi jogi dokumentum, amely kifejezetten 

tartalmaz kikényszeríthető kisebbségi jogvédelmi rendelkezéseket106, – 

hangsúlyozva, hogy például a népirtást tilalmazó 1948. évi ENSZ egyezmény 

is tekinthető úgy, mint a kisebbségi jogok védelmének alappillére, 

amennyiben a legsúlyosabb kisebbségellenes magatartásokat rendeli büntetni. 

Az ENSZ Emberi Jogi Bizottság 23. számú általános kommentárja megjegyzi, 

hogy a 27. cikkely nem kollektív jogokat tartalmaz, hanem olyan egyéni 

jogokat, melyek gyakorlása csak valamely kisebbséghez kapcsolódóan 

képzelhető el. Ugyanakkor a legfontosabb különbség az általános 

diszkriminációtilalmat kimondó 26. cikkely és a kisebbségek védelmét 

tartalmazó 27. cikkely között abban ragadható meg, hogy a 27. cikkely csak a 

valamely kisebbséghez tartozó személyek számára garantál jogokat, míg a 26. 

cikkely minden személy egyenjogúságát kimondja.107 

 

 
 

                                                 
104 Ezek legújabb magyar nyelvű áttekintését lásd: KARDOS [2007] i.m.  113-115. 
105 KOVÁCS Péter, A rodopi mufti esete a nemzetközi joggal.  Kisebbségi autonómiabarát ítélet az 
Emberi Jogok Európai Bíróságán: magányos fecske vagy új tendencia?  Acta Humana 2000. No. 41-
42. 64. (a továbbiakban: KOVÁCS Péter [2000]) 
106 „Olyan államokban, ahol nemzeti, vallási vagy nyelvi kisebbségek élnek, az ilyen kisebbséghez 
tartozó személyektől nem lehet megtagadni azt a jogot, hogy csoportjuk más tagjaival közösségben 
saját kulturális életük legyen, hogy vallják és gyakorolják saját vallásukat, vagy hogy saját nyelvüket 
használják.” 
107 Human Rights Committee’s General Comment No. 23. on The Rights of Minorities (Az Emberi Jogi 
Bizottság 23. számú általános kommentárja a kisebbségek jogairól, a továbbiakban: 23. számú 
általános kommentár), Lásd a kommentár 4. és 6.2 pontját. Forrás: 
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/0/fb7fb12c2fb8bb21c12563ed004df111?Opendocument (2008. 
szeptember 1-i letöltés) 
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2.3 Az egyenlőség elvének jelentéstartalmai 

 

Ezzel rögtön el is jutottunk egy, ezen jog összetettségét rendkívül jól példázó 

problémához, nevezetesen az egyenlőség elvéhez tapadó többféle 

jelentéstartalomhoz. A hátrányos megkülönböztetés tilalma kifejezés ugyanis 

negatív oldalról közelíti meg a diszkriminációtilalom jelentését, az egyenlőség 

elve oldaláról vizsgálva a kérdést pedig ezen jog tartalmát tárhatjuk fel. 

 

Az egyik közkeletű megfogalmazás szerint a hátrányos megkülönböztetés 

tilalma valójában a jogegyenlőség („equality in rights ”) követelményét 

jelenti. A magyar Alkotmánybíróság megközelítése szerint a 

jogegyenlőségnek az a lényege, hogy az állam köteles egyenlő elbánást 

biztosítani a területén tartózkodó minden személy számára, méghozzá a 

jogrendszer egésze vonatkozásában, ideértve azokat a jogokat is, amelyek nem 

tartoznak az emberi jogok, illetve az alapvető állampolgári jogok közé.108 

Ugyanakkor a jogegyenlőség nem jelenti a személyek jogon kívüli 

szempontok szerinti egyenlőségét. Meglátásunk szerint azonban a 

jogegyenlőség és az egyenlő bánásmód („equal treatment ”) nem tekinthetők 

szinonim fogalmaknak. A jogegyenlőség ugyanis egy elvont, a formális 

egyenlőség irányába mutató fogalom, melyet az egyenlő bánásmód kifejezés 

tölt meg ténylegesen tartalommal.109 A jogegyenlőség elvéből ugyanis az 

következik, hogy az állam által alkotott szabályokat az összes esetben 

alkalmazni kell, függetlenül a jogalkalmazó személyes értékítéletétől, és akkor 

is alkalmazni kell, ha annak előírásai nyilvánvalóan igazságtalansághoz 

vezetnek, például mert az időközben megváltozott élethelyzetekre már nem 

alkalmazható a korábban megalkotott, de elavulttá vált jogszabály. Ez a fajta 

megközelítés egyértelműen az eredménybeli egyenlőséggel („equality in 

result”) mutat szoros rokonságot, amennyiben kizárólag a végeredmény 

                                                 
108 61/1992. (XI. 20.) ABH, ABH 1992, 280-281. 
109 Ezzel egyezően foglal állást: KÁRPÁTI József, BIHARY László, KÁDÁR András Kristóf, FARKAS 
Lilla, Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 
magyarázata,  Másság Alapítvány, Budapest, 2006, 6. 
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szempontjából, például statisztikai kvóták segítségével kívánja az 

egyenlőséget biztosítani, függetlenül a tényleges élethelyzetektől.  

 

Az egyenlő bánásmód követelménye ezzel szemben inkább az 

esélyegyenlőségi eszmével („equality of opportunity ”) írható le. Ez a kifejezés 

tartalmilag azt jelenti, hogy a valamilyen szempontból hátrányos helyzetben 

levőket olyan helyzetbe kell hozni, hogy ők képesek legyenek a többséggel 

azonos helyzetből indulni a társadalmi versenyben, például az egyének 

oktatása, képzése révén.110 Az esélyegyenlőségi eszme tehát azt célozza, hogy 

a jogok alanyai akkor kapjanak úgymond egyenlő esélyeket, amikor 

esélyeikkel élni kívánnak, azaz például oktatási intézménybe történő 

jelentkezéskor, munkavállaláskor stb.111 Más megközelítésben, míg a 

jogegyenlőség egy elvont, anyagi jogi alapelv, addig az egyenlő bánásmód 

elve egy immáron konkrét esetekben is kikényszeríthető eljárási jogi 

követelmény.112  

 

Az eredménybeli egyenlőség és az esélyegyenlőség összevetését az alábbi, 

munkába állással kapcsolatos példa szembetűnően érzékelteti. Eszerint, míg az 

esélyegyenlőség értelmében mindenki azonos feltételekkel pályázhat egy 

álláshely betöltésére, addig az eredménybeli egyenlőség esetében az a cél, 

hogy például az adott munkáltatónál a férfi és női dolgozók számaránya 

azonos legyen.113 A két kifejezés közös vonása, hogy mindkettő a 

későbbiekben részletesebben is bemutatásra kerülő pozitív diszkrimináció 

egyik megnyilvánulási formája is lehet. Az emberi jogok osztályozását alapul 

véve azonban kijelenthető, hogy az inkább formális egyenlőséget megcélzó 

eredménybeli egyenlőségnek is van létjogosultsága, nevezetesen az első 

                                                 
110 CRAVEN i.m.  157. 
111 KÁRPÁTI, BIHARI, KÁDÁS, FARKAS i.m.  8. 
112 KÁRPÁTI, BIHARI, KÁDÁS, FARKAS i.m.  6. 
113 SUNSTEIN, Cass R., Free Market s and Soci al Justice,  Oxford University Press, 1997, 151-166. 
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generációs jogok esetében – míg a második generációs jogok biztosítása során 

az államok döntően az esélyegyenlőség megteremtésére koncentrálnak.114 

 

Ugyanakkor, a hátrányos megkülönböztetést szenvedettek csak akkor tudják 

igényüket érvényesíteni, ha érvényesül a hatékony és főleg egyenlő 

jogvédelem („equal protection of laws ”) elve is. Ez az elv az állam azon 

kötelezettségét jelenti, hogy a jogalkotás és a jogalkalmazás során 

tartózkodjon a személyek hátrányos megkülönböztetésétől, illetőleg ennek 

megtörténtét szankcionálja és teremtsen hatékony jogorvoslati lehetőséget a 

sérelmek orvoslására. 

 

Látható, hogy valamennyi, az előzőekben ismertetett jogi fogalom más-más 

módon ugyan, de kapcsolódik a hátrányos megkülönböztetés tilalmához. 

Összességében azt mondhatjuk, hogy amíg a hátrányos megkülönböztetés 

tilalma egy negatív jellegű megközelítés, addig ennek elvi síkon megjelenő 

tartalma a (formális) jogegyenlőség és eredménybeli egyenlőség, a 

gyakorlatban megjelenő tartalma pedig az egyenlő bánásmód követelménye és 

az esélyegyenlőség. Ugyanakkor, a hátrányos megkülönböztetés tilalma 

hatékony érvényesítésének eszköze pedig az egyenlő jogvédelem elve 

segítségével képzelhető el.  

 

2.4 A különbségtétel módjai 

 

A diszkrimináció jellemző módon öt különböző módon nyilvánulhat meg: 

beszélhetünk közvetlen (direkt) diszkriminációról, közvetett (indirekt) 

diszkriminációról, viktimizációról (megtorlásról), zaklatásról és jogellenes 

elkülönítésről. Közvetlen diszkriminációról általánosságban akkor 

beszélhetünk, ha valakit vallása, személyes vagy politikai meggyőződése, faji 

                                                 
114 BOKORNÉ SZEGŐ Hanna, KÖRNYEI Ágnes, A diszkrimináció tilalma mint az emberi jogok 
védelmének alappillére , In: BLAHÓ András (szerk.), Elmaradottság, fejlődés, átalakulás, 
Tanulmányok Szentes Tamás Akadém ikus 70. születésnapja tiszteletére , BKÁE Világgazdasági 
Tanszék, Budapest, 2003, 85. 
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hovatartozása, neme, nemzetisége, szexuális irányultsága, családi állapota stb. 

alapján kedvezőtlenebbül ítélnek meg, mint a hasonló helyzetben levő más 

személyeket. A személyek közötti faji vagy etnikai származásra való tekintet 

nélküli egyenlő bánásmód elvének alkalmazásáról szóló 2000/43/EK irányelv 

értelmében115 akkor beszélhetünk közvetlen megkülönböztetésről, ha „egy 

személlyel szemben faji vagy etnikai alapon kevésbé kedvezően járnak el, mint 

ahogyan egy másik személlyel szemben hasonló helyzetben eljárnak, eljártak 

vagy eljárnának.” 116 Közvetlen diszkriminációra lehet példa a nők kizárása a 

politikai életből, vagy éppen a magyar joggyakorlatból az elhíresült Góman 

ügy117, melyben az érintett roma férfi egy italboltba tért be, ahol a pincérnő 

megtagadta a kiszolgálását. Góman Gyula a tulajdonoshoz fordult, aki közölte: 

„az én kocsmámban cigány nem ehet, nem ihat, nem szórakozhat.”118 

Érdekességképpen megjegyezzük, hogy a közelmúltban az ENSZ Faji 

Megkülönböztetés Eltörlésére Létrehozott Bizottsága (Committee on the 

Elimination of Racial Discrimination,  CERD) 1998-ban egy, a Góman -ügyhöz  

kísértetiesen hasonló szlovák ügyben járt el. Az irányadó tényállás szerint 

Miroslav Lacko szlovákiai roma férfit és barátait nem szolgálták ki egy vasúti 

étteremben, arra való hivatkozással, hogy az étteremben romákat nem 

szolgálnak ki, mondván, korábban többször megrongálták a berendezést. A 

CERD befogadta a panaszt, azonban nem állapította meg Szlovákia 

felelősségét, mert az étterem tulajdonosát a szlovák állam büntető eljárás 

keretében megbüntette.119  

 

                                                 
115 Az irányelvről részletesen lásd például: SZAJBÉLY Katalin, A faji diszkrimináció elleni küzdelem az 
Európai Unióban és az uniós szabályozás átültetése Nagy -Britanniában , Európai Műhelytanulmányok 
102. szám, 2005. 
116 Lásd az irányelv 2. cikk (2) bekezdés a, pontját 
117 Idézi és besorolja: Beszámoló A Nemzeti és Etnikai Kisebbségek Országgyűlési Biztosának 2005. 
évi tevékenységéről, VI. fejezet 3.1. pont.  Forrás: http://www.kisebbsegiombudsman.hu/word/04-29-
2008_10_43_30/besz_2005.html (2008. szeptember 1-i letöltés) 
118 Megjegyzendő, hogy például Kádár a Góman-ügyet mint a zaklatás példáját említi. Lásd: KÁDÁR 
András, A magyar diszkrimináció -ellenes jogi szabályozás a faji megk ülönböztetés tilalmáról szóló 
EU irányelv tükrében.  Forrás: http://www.helsinki.hu/docs/kaltenbach-diszkrimi.pdf (2008. 
szeptember 1-i letöltés). Álláspontunk szerint mindkét megközelítés helyes, hiszen az egyes 
kategóriák nincsenek mereven elválasztva egymástól. 
119 CERD, Lacko kontra Szlovákia ügy , 11/1998. számú ügy 
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Általában elmondható, hogy nem feltétele a közvetlen diszkrimináció 

megállapíthatóságának, hogy az adott rendelkezés eleve diszkriminációt 

célozzon, hanem ahhoz az is elegendő, ha „csupán” a hatását tekintve 

diszkriminatív az intézkedés. Az EK irányelv értelmében elképzelhető 

hipotetikus, feltételezésen alapuló összehasonlítás is („eljárnának”), mellyel 

kapcsolatosan azonban rögzítenünk kell, hogy az Emberi Jogok Európai 

Bírósága csak konkrét jogsértések esetén jár el, absztrakt jogértelmezési 

kérdésekben nem foglal állást.120 Kaltenbach az ún. „amicus curiae” -ben 

hangsúlyozza, hogy a hátrányos megkülönböztetés gyanúja esetén nem az 

egyén tényleges tulajdonságai a relevánsak, hanem az, hogy mások mit 

gondolnak vagy feltételeznek róla.121 

 

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának gyakorlatában a hátrányos 

megkülönböztetés tilalmát felhívó ügyek jelentős részében olyan panaszokkal 

találkozhatunk, melyek nyilvánvalóan különböző bánásmódot sérelmeznek, 

mely bánásmód egyértelműen közvetlen diszkriminációként azonosítható.122  

 

A hátrányos megkülönböztetés azonban nagyon sok esetben rejtetten valósul 

meg, azaz a megkülönböztetés és a hátrányt szenvedett személy vagy csoport 

védett tulajdonsága közötti összefüggés egyáltalán nem nyilvánvaló. Közvetett 

diszkriminációnak minősül, ha az egyes rendelkezések végrehajtásakor 

kiderül, hogy bár látszólag semlegesek, mégis egy jól behatárolható 

csoporthoz tartozó személyek többségben vannak azok között, akiknek ez az 

elviekben semleges intézkedés hátrányosan érint. A közvetett diszkrimináció 

fogalma elsőként 1971-ben jelent meg az amerikai bírói gyakorlatban, a 

Griggs ügyben . A megállapított tényállás szerint egy munkáltató a cégen 

                                                 
120 ECHR, Willis kontra Egyesült Királyság ügy,  2002. június 11-i ítélet (ügyszám: 36042/97) 49-50. 
pontok 
121 Beszámoló A Nemzeti és Etnikai Kisebbségek Országgyűlési Biztosának 2005. évi tevékeny ségéről,  
2. számú Függelék: Adalékok a diszkrimináció fogalmához („amicus curiae”). Forrás: 
http://www.kisebbsegiombudsman.hu/word/04-29-2008_10_43_30/besz_2005.html (2008. 
szeptember 1-i letöltés) 
122 ARNARDÓTTIR Oddny Mjöll, Equality and Non -Discrimination  under the European Convention on 
Human Rights,  Martinus Nijhoff, The Hague, 2003, 93. 
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belüli előrelépés feltételeként felsőfokú végzettséget, illetve képességvizsgáló 

teszteken elérendő bizonyos minimális eredményt írt elő, anélkül, hogy e 

követelményeknek bármiféle ésszerű köze lett volna az elvégzendő munkához. 

A bíróság megállapította, hogy bár nem volt kimutatható diszkriminációra 

irányuló szándék az adott ügyben, a követelmények alkalmazása a fekete 

munkavállalókat hátrányosabb helyzetbe hozta.123 A már említett 2000/43/EK 

irányelv értelmében „közvetett megkülönböztetés áll fenn, ha egy látszólag 

semleges rendelkezés, feltétel vagy gyakorlat az egy faji vagy etnikai 

származású személyeket más személyekhez képest kül önösen hátrányosan 

érint, kivéve, ha ez a rendelkezés, feltétel vagy gyakorlat jogszerű céllal, 

objektív módon igazolható, továbbá e cél megvalósításának eszközei 

megfelelőek és szükségesek.” 124 Közvetett diszkriminációt valósít meg az 

intézkedés, ha például bizonyos testmagasságot írnak elő szükségtelenül egy 

adott munkakör betöltéséhez, ezzel zárva ki onnan a női jelentkezőket, vagy 

ha felsőfokú végzettséget követelnek meg egy olyan munkakör ellátásához, 

melyet akár középfokú végzettséggel is el lehetne látni, és amiatt a szegényebb 

roma lakosság tagjai kiszorulnak a munkaerőfelvételből. Jellemző módon a 

közvetett diszkriminációt csak bonyolult statisztikai, szociológiai elemzéssel 

lehet kimutatni. Hangsúlyozandó, hogy ez a hátrányos hatás ez esetben is csak 

akkor diszkriminatív, ha nem indokolja egy elfogadható cél, illetőleg a cél 

elérése érdekében alkalmazott eszközök nem felelnek meg az alkalmasság és 

szükségesség követelményének. Így például egy tolmáccsal szemben 

indokolható lehet a nyelvvizsgabizonyítvány előírása a felvétel során, de 

ugyanez egy szakmunkás esetében már legalábbis megkérdőjelezhető. 

Pontosan ezen nehézség okán nagyon sok esetben, amikor a sértett 

valószínűsíti a diszkrimináció fennállását, elfogadhatónak tartanánk, hogy az 

Emberi Jogok Európai Bírósága megfordítsa a bizonyítási terhet, és nem a 

sértettnek kellene bizonyítania, hogy hátrányos megkülönböztetésben 

részesítették, hanem a bepanaszolt államnak kellene igazolnia, hogy a 

                                                 
123 Griggs kontra Duke Power Co. ügy,  401 U. S. 424. (1971) 
124 Lásd az irányelv 2. cikk (2) bekezdés b, pontját 
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különbségtétel nem volt diszkriminatív.125 A Bíróság azonban szemlátomást 

nem alkalmazza ezt a megoldást, még akkor sem, ha egy diszkriminációval 

kapcsolatos ügyben (igaz, csak általánosságban és nem a 14. cikkely 

vonatkozásában) maga is megerősítette, hogy nem szükséges minden egyes 

esetben mereven ragaszkodni az affirmanti incumbit probatio  (aki állít, az 

bizonyít) elvéhez.126 Megjegyezzük, hogy az Európai Unióban a nemi 

diszkrimináció eseteiben a 97/80/EK irányelv minden esetben előírja a 

bizonyítási teher megfordítását, ha a felperes olyan tényekre hivatkozik, 

amelyekből közvetlen vagy közvetett megkülönböztetésre lehet 

következtetni.127 

 

A közvetett diszkrimináció alkalmazásával kapcsolatosan a legnagyobb 

problémát abban látjuk, hogy még az említett bizonyítási teher 

megfordításával sem bizonyítja magát a diszkriminációt, csupán a hátrányos 

következmények és a csoportképző ismérv közötti kapcsolatot jelzi, melynek 

azonban gyakran nem vagy nem kizárólag a diszkriminatív eljárás az oka. 

Szente példaként hozza erre azt a tényt, hogy az akadémikusok között a 

népességben elfoglalt arányokhoz képest lényegesen alacsonyabb a romák 

aránya, ami nem jelenti azt, hogy az akadémiai tagság elnyerésekor faji 

diszkrimináció valósulna meg Magyarországon.128 Éppen ezért sok esetben a 

bizonyítási eljárás során a statisztikák felhasználására is szükség lehet129, 

melyet a Bíróság sokáig nem fogadott el bizonyítékként130, de a közelmúlt 

ítélkezési gyakorlatában már a de facto  diszkrimináció igazolásaképpen 

elfogadta azt, amennyiben a statisztika egymással összehasonlítható 

                                                 
125 Lásd az irányelv 8. cikkét. A bizonyítási teher egyes kérdéseiről részletesen lásd: AMBRUS Mónika, 
A bizonyítási teher megosztása a diszkriminációs panaszok elbírálásakor,  Fundamentum, 2007/2. 78-
86. (a továbbiakban: AMBRUS [2007a]) 
126 ECHR, Aktas kontra Törökország ügy , 2003. április 24-i ítélet (ügyszám: 24351/94), 272. pont 
127 Lásd az irányelv 4. cikk (1) bekezdését 
128 SZENTE Zoltán, A pozitív megkülönböztetés problémái , Fundamentum 2006/4. 22. 
129 MONAGHAN, Karon, Equality Law,  Oxford University Press, 2007, 21-26. 
130 ECHR, Hugh Jordan kontra Egyesült Királyság ügy , 2001. május 4-i ítélet (ügyszám: 24746/94) 
154. pont 
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helyzetben levő személyek megfelelő adatain alapult.131 Ez a gyakorlat 

különösen annak fényében érdekes, hogy maga a Bíróság is rögzítette: 

rendkívül nehéz a kérelmező dolga, ha közvetett diszkriminációt szeretne 

bizonyítani.132 Megjegyezzük, hogy más nemzetközi és nemzeti intézmények 

gyakorlatában korántsem példa nélküli a statisztikai adatok elfogadása 

bizonyítékként: példaként említhetjük erre az Emberi Jogok Amerika-közi 

Bíróságát133 vagy az Európai Bíróságot éppúgy, mint egyes ENSZ 

intézményeket.134 

 

Az Emberi Jogok Európai Bírósága esetjoga alapján ugyanakkor azt is 

kijelenthetjük, hogy a közvetett diszkrimináció megállapításához nem 

feltétlenül szükséges annak bizonyítása, hogy az érintett állami szervek 

magatartása szándékosan irányult diszkriminációra, elegendő csupán az ilyen 

jellegű hatás igazolása is adott esetben.135 Ez a gyakorlat egybevág az ENSZ 

Emberi Jogi Bizottságának gyakorlatával is: a dolgozatunk 1.2.1 fejezetében  

már idézett Broeks ügyben  a kérelmező azt kifogásolta, hogy a holland 

munkanélküliek ellátásáról szóló törvény a támogatások tekintetében 

különbséget tett férfiak és nők között. A Bizottság véleményében rögzítette a 

nemi diszkrimináció tényét, hangsúlyozva, hogy az állam szándéka nem 

irányult a női munkanélküliek hátrányos megkülönböztetésére – ami 

egyértelműen igazolja azon állításunkat, hogy a hátrányos megkülönböztetés 

tilalma nem csupán szándékosan sérthető meg az állam részéről.136 

 

                                                 
131 ECHR, Hoogendijk kontra Hollandia ügy , 2005. január 6-i elfogadhatósági határozat (ügyszám: 
58641/00), vagy legújabban: ECHR, D. H. és mások kontra Csehország  ügy, a Nagykamara 2007. 
november 13-i ítélete (ügyszám: 57325/00) 180. pont 
132 Lásd a Hoogendijk ügyben  hozott elfogadhatósági határozat 2. pontját 
133 IACHR, Celestine ügy, ügyszám: 10.031, 23/89. számú, 1989. szeptember 28-án kelt határozat, 38-
45. pontok 
134 CEDAW General Recommendation No. 9. Stat istical Data Concerning the Situation of Women  
(CEDAW 9. számú általános ajánlása a statisztikai adatok nők helyzetének igazolására való 
felhasználhatóságáról) , Forrás: 
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm.htm (2008. szeptember 1-i 
letöltés) 
135 Lásd a már idézett Hugh Jordan ítélet 154. pontját 
136 Broeks ügy  16. pont 
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A közvetett diszkriminációhoz szorosan kapcsolódik az aránytalan hatás 

(„disparate impact ”) kifejezés, mely azt a jelenséget takarja, amikor egy 

intézkedés látszólag semleges, de a történelem során felhalmozódott hátrányos 

helyzet miatt valójában a hátrány nagyobb mértékben jelentkezik egyes 

csoportok esetében. Az aránytalan bánásmód elve („disparate treatment ”) azt 

a fajta diszkriminációt jelenti, amikor nem azonos módon bánnak a 

többséghez és a kisebbséghez tartozó személyekkel, ennek elismerése (és sok 

esetben felismerése) nélkül.137 

 

Az Emberi Jogok Európai Bírósága gyakorlatában nagyon sokáig kizárólag a 

közvetlen diszkrimináció kérdéskörét vizsgálta, jóllehet elviekben elfogadta, 

hogy az Emberi Jogok Európai Egyezményének megfogalmazásából a 

közvetett diszkrimináció tilalma is levezethető.138 Az ítélkezési gyakorlatban 

áttörést csak a Bíróság sokat idézett és a dolgozatunk 9.1 fejezetében 

részletesen is bemutatásra kerülő Thlimmenos döntése  hozott. Ebben az 

ügyben a kérelmező a Jehova Tanúi vallás követője volt, és ezért megtagadta a 

katonai szolgálatot, amiért letöltendő szabadságvesztésre ítélték. Később 

emiatt a büntetése miatt nem tölthetett be egy könyvvizsgálói állást a görög 

jogszabályok alapján, a Bíróság pedig elmarasztalta Görögországot, mert nem 

vette figyelembe, hogy a korábbi elítélést vallási alapon történő 

szolgálatmegtagadásért szabták ki, nem pedig „köztörvényes” 

bűncselekmények miatt, és a kizárás által további szankcióval sújtotta a 

kérelmezőt. Az ítélet jelentősége egyebek között abban áll, hogy a Bíróság 

rámutatott arra, hogy az Egyezmény 14. cikkelyét úgy is meg lehet sérteni, 

hogy az államok objektív és ésszerű indok nélkül elmulasztják különböző 

módon kezelni azokat a személyeket, akiknek a helyzete jelentősen eltér, azaz 

de facto diszkriminációval is.139 Megjegyezzük, hogy a közelmúltban a 

Bíróság Nagykamarája a dolgozat 9.3 fejezetében részletesen is elemzésre 

kerülő D. H. és mások ügyben  kimondta, hogy a roma gyerekek szegregált, 

                                                 
137 Fehér füzet 1998 . (a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédő Iroda beszámolója) 13-14. 
138 Hugh Jordan ítélet  154. pont  
139 Thlimmenos ítélet  44. pont 
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kisegítő iskolákban történő oktatása egyezménysértő, mivel ezzel a cseh állam 

közvetett diszkriminációt valósított meg.140 

 

A diszkrimináció harmadik formája a viktimizáció, vagy áldozattá tétel141, 

mely akkor fordul elő, ha a megkülönböztetés miatt fellépő, eljárást indító, 

illetve arról információt szolgáltató személlyel szemben lépnek fel és okoznak 

neki hátrányt. Ilyen például, ha a munkáltató a megkülönböztetés miatt 

fellépő, eljárást indító, vagy diszkriminációról információt szolgáltató 

munkavállalónak hátrányt okoz. Ez úgy védhető ki, ha a jogszabály már eleve 

érvénytelennek nyilvánítja a munkaviszony megszüntetését abban az esetben, 

ha a munkáltató a diszkriminációtilalmat megszegve vagy azon az alapon 

szünteti meg az általa foglalkoztatott munkaviszonyát, hogy a munkavállaló 

diszkriminatív bánásmódra hivatkozott. Ugyanezt az intézményt a 2000/43/EK 

irányelv megtorlás néven említi, értve ez alatt az egyénekkel szemben a 

panaszra vagy az egyenlő bánásmód elvének betartására indított válaszként 

alkalmazott hátrányos következményeket.142 Megjegyezzük, hogy 

találkozhatunk az irodalomban olyan nézetekkel is, mely szerint a viktimizáció 

valójában nem minősül önálló diszkriminációs formának, csupán annak 

egyfajta utóhatásáról beszélhetünk.143 Ez a megközelítés azon alapszik, hogy a 

viktimizáció megállapításához szükséges egy diszkriminációs alaptényállás, 

mellyel kapcsolatos panasz megtételét követően kerülhet csak sor fogalmilag 

megtorlásra. Az Emberi Jogok Európai Bírósága egyetlen esetben sem 

állapította meg a hátrányos megkülönböztetés tilalmának sérelmét megtorlás 

miatt. 

 

 

                                                 
140 D. H. és mások ítéle t 207. pont 
141 Kardos szóhasználatában: gyötrelemokozás. Lásd: KARDOS Gábor, Alkalmi tűnődés fontos 
dolgokról , In: HALMAI [1998] i.m.  74. 
142 Lásd az irányelv 9. cikkét 
143 TILK Péter, Az egyenlőséghez való jog és a diszkrimináció -tilalom megjelenése a magyar 
Alkotmánybíróság gyakorlatában , In: ÁDÁM Antal (szerk.), PhD tanulmányok I., Pécs, 2004, 380. 
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A 2000/43/EK irányelv említi a zaklatás intézményét is, értve ez alatt olyan, 

az emberi méltóságot sértő magatartásokat, amely az érintett személy faji vagy 

etnikai származásához kapcsolódik, és célja vagy hatása valamely személlyel 

szemben megfélemlítő, ellenséges, megalázó, megszégyenítő vagy támadó 

környezet kialakítása.144 Érdemes megjegyezni, hogy az irányelv szövegezése 

értelmében a zaklatást kizárólag faji vagy etnikai származás alapján lehet csak 

megvalósítani, egyéb (például nemi, vallási, stb.) alapon történő 

különbségtétellel nem. Megjegyezzük ugyanakkor, hogy a magyar 

Esélyegyenlőségi törvény lényegesen tágabban értelmezi a zaklatást, 

amennyiben az minden olyan tulajdonság alapján megvalósulhat, amely 

alapján közvetlen vagy közvetett hátrányos megkülönböztetés 

megállapításának lehet helye.145 A mindennapokban a zaklatás egyik tipikus 

formája, a szexuális zaklatás tekinthető közismertnek, de természetesen a 

zaklatásnak nem csak ezen formája tiltott, hanem minden, az emberi 

méltóságot sértő, az embert lealacsonyító, megalázó, lekicsinylő, bántó 

magatartás.146 Az Emberi Jogok Európai Bírósága kifejezetten zaklatás miatt 

sem állapította meg a hátrányos megkülönböztetés tilalma sérelmét eddigi 

gyakorlata során. 

 

Említést kell tennünk végezetül a jogellenes elkülönítésről (szegregációról) 

is147, melyre akkor kerülhet sor, ha meghatározott tulajdonságok alapján egyes 

személyeket vagy személyek csoportját másoktól ésszerű indok nélkül 

elkülönítenek. Ésszerű indok szerinti elkülönítés lehet a fertőző betegek külön 

épületbe helyezése egy kórházban, de nem tekinthető ilyennek a roma 

gyermekek iskolai osztályokban történő elkülönítése pusztán származásuk 

alapján – mely utóbbi esetkörre nem csak a magyar gyakorlatból148, de a 

dolgozatunk 9.3 fejezetében részletesen is elemzésre kerülő egészen friss, 

                                                 
144 Lásd az irányelv 2. cikk (3) bekezdését 
145 2003. évi CXXV. törvény 10. § (1) bekezdés 
146 KÁRPÁTI, BIHARY, KÁDÁR, FARKAS i.m. 62. 
147 2003. évi CXXV. törvény 10. § (2) bekezdés 
148 A témáról bővebben lásd: HAVAS Gábor, LISKÓ Ilona, Szegregáció a roma tanulók általános 
iskolai oktatásában, Felsőoktatási Kutatóintézet, Budapest, 2005. 
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2007 novemberében született D. H. és mások ügyben  született nagykamarai 

ítélet révén immáron a strasbourgi esetjogból is. 

 

Szociológiai értelemben szegregációnak nevezzük azt a jelenséget, ha egy-egy 

településen belül a különböző társadalmi rétegek, etnikai csoportok lakóhelye, 

oktatása stb. erősen elkülönül egymástól.149 Ebben az értelemben a 

szegregáció ellentéte a társadalmi integráció, azaz a társadalom nem szakad 

szét egymástól szélsőségesen eltérő helyzetű osztályokra, rétegekre, 

csoportokra.150 Jogi értelemben a szegregáció abban tér el a közvetlen és 

közvetett hátrányos megkülönböztetéstől, hogy szegregáció esetében nem a 

különféle jogi rendelkezések, hanem azoktól függetlenül a tényleges 

magatartások valósítják meg az elkülönítést. Az apartheid lényegében jogilag 

szabályozott szegregációnak tekinthető.151 Az apartheid legismertebb 

példájaként idézhető Dél-Afrikában a lakosságot négy „regisztrációs 

csoportba” osztották: az európai betelepülők négy és fél millió fehér 

leszármazottja, a két és fél millió kevert származású „színes”, egymillió ázsiai 

és végül a huszonhárommillió fekete afrikai. Az apartheid fokozatait illetően 

beszélhetünk mikroszintű (pl. nyilvános helyek szegregációja, azaz külön 

illemhelyek, várótermek stb. fenntartása), mezoszintű (lakóhely szerinti 

elkülönítés), és makroszintű (egész népcsoportok elkülönítése „rezervátumok” 

révén) megvalósulásáról.152 Dél-Afrikában az úgynevezett bantusztánok, 

látszólag önálló feketék által lakott államok lényegében makroszintű 

apartheidet valósítottak meg. Az apartheid és a (területi) autonómia között a 

legfőbb különbségek az alábbiakban ragadhatóak meg. Egyfelől, míg a területi 

autonómia lakói saját választásuk eredményeképpen próbálják területük 

etnikai arányait megőrizni, addig a szegregáltan élők többnyire szándékaik 

ellenére kerülnek hátrányos helyzetű sorstársaikkal együtt, sokszor etnikailag 

                                                 
149 ANDORKA Rudolf, Bevezetés a szociológiába , Osiris, Budapest, 2006, 203. 
150 ANDORKA i.m. 689. 
151 GIDDENS, Anthony, Szociológia,  Osiris, Budapest, 2002, 268. Ezt a nézetet támasztja alá a faji 
megkülönböztetés valamennyi formájának kiküszöböléséről szóló 1948. évi ENSZ  Egyezmény is, 
mely kifejezetten nevesíti az apartheidet a preambulumban. 
152 GIDDENS i.m.  269. 
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is homogén lakókörnyezetbe. További különbség, hogy míg az autonómia 

esetében a kulturális hagyományok, a nyelv megőrzése a cél, addig a tudatos 

szegregáció esetében a hátrányos helyzetű polgárok kizárása valamely 

szolgáltatásból. Végezetül, autonómia esetében a kulturális értékek megőrzése 

nem eredményezi az életszínvonal csökkenését, míg a szegregáció minden 

esetben az átlagosnál rosszabb körülményeket eredményez.153  

 

2.5 A különbségtétel egy sajátos formája: a pozitív diszkrimináció 

 

A pozitív diszkrimináció létjogosultsága a formális egyenlőséggel szemben 

megvalósuló tartalmi egyenlőség megteremtési igényének köszönhető, 

sajátosságát pedig jól mutatja, hogy már az elnevezésben is komoly 

dilemmákkal kell szembesülnünk. Vannak olyan álláspontok, melyek szerint 

(ahogy azt már a korábbiakban is bemutattuk) a diszkrimináció szükségképpen 

negatív tartalmat hordoz magában, ebből kifolyólag a pozitív diszkrimináció, 

mint kifejezés értelmezhetetlen.154 Ennek ellenére a magyar és a külföldi 

irodalomban is széles körben használt fogalomról van szó155, azzal a 

kiegészítéssel, hogy az idegen terminológiában léteznek más, a pozitív 

diszkriminációval lényegében azonos tartalmú kifejezések is. Ilyen például az 

angolszász irodalomban szereplő fordított diszkrimináció („reverse 

discrimination ”)156, vagy az elsősorban az amerikai gyakorlatban használatos 

megerősítő intézkedések („affirmative action ” vagy „positive action ”)157, 

vagy az éppen előnyben részesítés („preferential treatment ”), mely utóbbi 

terminológia a magyar jogi nyelvben is bevett fordulat.158 Megjegyezzük, 

                                                 
153 Beszámoló a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok Országgyűlési Biztosának 2004. évi 
tevékenységéről, 3. számú melléklet: Jelentés az oktatási szegregáció kérdéseiről, V. fejezet 1. pont,  
Forrás: http://www.kisebbsegiombudsman.hu/word/04-29-2008_11_12_05/besz_2004.html (2008. 
szeptember 1-i letöltés) 
154 ROMÁN i.m. 195. 
155 Példaként hozzuk erre a német nyelvterület „positive Diskriminierung”  fordulatát. 
156 KOPPELMANN, Andrew, Antidiscrimination Law and Social Equality,  Yale University Press, New 
Haven, London, 1996, 31-38. 
157 A kifejezés közösségi jogi jelentéséről lásd: VELDMAN, Ablertine G., Preferential Treatment in 
European Community Law: Current Legal Developments and the Impact on National Practices , In: 
LOENEN, RODRIGUES i.m. 279-294. 
158 SZENTE i.m. 23. 
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hogy a magyar esélyegyenlőségi törvény is ez utóbbi kifejezést használja, 

értve ez alatt olyan intézkedések meghozatalát, melyek egy kifejezetten 

megjelölt társadalmi csoport tárgyilagos értékelésen alapuló 

esélyegyenlőtlenségének felszámolására irányulnak.159 

 

Az előnyben részesítés az előző alfejezetek egyikében bemutatott fogalmak 

közül leginkább az esélyegyenlőség megteremtéséhez kapcsolódik, hiszen 

lényege, hogy többletjogok révén a többiekkel azonos lehetőséghez kell 

juttatni a hátrányos helyzetben levőket.160 Ezen pozitív intézkedések célja 

minden esetben az esélyegyenlőség, és nem pedig az eredményegyenlőség 

előírása. Hangsúlyozandó, hogy a pozitív diszkrimináció olyan 

megkülönböztetés, melynek célja, hogy segítse egyenlő (de nem kedvezőbb) 

feltételek kialakítását valamely jogszerű cél érdekében. Amennyiben viszont 

valakit a többiekhez képest már több lehetőséghez is juttatnak, nem 

esélyegyenlőségről, hanem kedvezésről beszélhetünk. A luxemburgi 

székhelyű Európai Bíróság esetjoga alapján elmondható, hogy az előnyben 

részesítés akkor nem sérti az egyenlő bánásmód követelményét, ha az az 

érintettek egyéni kvalitásait is figyelembe veszi, és nem biztosít feltétlen 

előnyt senki számára.161 A pozitív diszkrimináció intézménye kifejezetten 

szükségesnek tűnik egyebek között a kisebbségek kultúrája, nyelve, vallása 

megőrzése érdekében, hiszen nyilvánvaló, hogy számarányuk alapján például 

az oktatásban nem elegendő egyszerűen a többséggel azonos feltételek 

biztosítása számukra.162 

 

 

                                                 
159 2003. évi CXXV. törvény 11. § 
160 Egyértelműen ezt a megközelítést alkalmazza az ENSZ Emberi Jogi Bizottság 18. számú általános 
kommentárja is. 18. számú általános kommentár 10. pont 
161 lásd például: ECJ C-450/93, Kalanke kontra Freie Hansesta dt Bremen ügy , 1995. október 17-i 
ítéletet, ECJ, C-409/95, Hellmut Marschall kontra Land Nordrhein -Westfalen ügy,  1997. november 
11-i ítéletet, illetve az ECJ, C-407/98, Katarina Abrahamsson és Leif Anderson kontra Elisabet 
Fogelqvist ügy, 2000. július 6-i ítéletet. 
162 23. számú általános kommentár 6.2 pont 
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A pozitív diszkrimináció indokolhatóságával kapcsolatosan felidézzük az 

Állandó Nemzetközi Bíróságnak az albán kisebbségi iskolák ügyében hozott 

tanácsadó véleményét, miszerint „az egye nlőség valójában magában 

foglalhatja az eltérő bánásmód szükségességét, azért, hogy olyan eredményt 

érjen el, amely egyensúlyt hoz létre különböző helyzetek között.” 163 Bragyova 

az új alkotmány koncepciójáról szóló, 1995-ben írott könyvében 

szövegjavaslatot is ajánl a jogalkotó számára a pozitív diszkrimináció 

intézményesítésére, nevezetesen: „[a] társadalom hátrányos, vagy a 

többséghez képest különleges helyzetű tagja vagy tagjai számára – 

hátrányára, illetve helyzetére tekintettel és annak ellensúlyozására – 

biztosított előnyök és többletjogok nem alkotmányellenesek.” 164  

 

A pozitív diszkrimináció különféle formában és mértékben, de a legtöbb 

ország jogrendszerében jelen van. Az Egyesült Államokban elsősorban az 

etnikai kisebbségek, főleg a feketék, de később a spanyolajkúak, mexikóiak, 

indiánok stb. helyzetének javítására alkalmazták ezt a módszert, az 1970-es 

évektől kezdődően már egyenesen oly módon, hogy az ún. védett csoportok 

tekintetében a lakossági arányszámoknak megfelelő foglalkoztatási, majd 

később oktatási arányok elérését biztosította egy sajátos kvótarendszer 

révén.165 Ez a rendszer azonban egy idő után már önmaga ellentétébe fordult 

át, ezért aztán az amerikai Legfelsőbb Bíróság a Bakke  ügyben 166 elrendelte a 

fehér bőrű felperes felvételét az egyetemre, hiszen jobb felvételi eredményt ért 

el, mint egyes fekete bőrű, rosszabb eredményt teljesítő, de a kvótarendszer 

miatt automatikusan mégis bekerülő társai.167 Az egyetem felvételi rendszere 

értelmében ugyanis a rendelkezésre álló 100 helyből 16 helyet elkülönítettek a 

faji kisebbségek hátrányos helyzetű tagjainak. Más kérdés, hogy ebben az 

                                                 
163 PCIJ, Minority Schools in Albania , 1935, Permanent Court of International Justice Series A/B No. 
64. 4. 
164 BRAGYOVA András, Az új alkotmány egy koncepciója,  KJK, MTA Állam- és Jogtudományi 
Intézete, Budapest, 1995, 76. 
165 HOLLAND, K. M., PARKINS, G., Reversing Racism: Lessons From America , The Social Affairs 
Unit, Westminster, London, 1984, 3-4. 
166 Regents of the University California kontra Bakke ügy , 438. U.S. 265. (1978) 
167 Az ügy részletes elemzését lásd: HOLMES, Elisa, Anti-Discrimination Rights Without Equality,  The 
Modern Law Review, Vol. 68. March 2005, 187-190. 
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ügyben azt is kimondta a bíróság, hogy a bőrszínt, illetőleg etnikai 

hovatartozást figyelembe vevő felvételi eljárások önmagukban nem 

alkotmányellenesek.168 2003-ban aztán ezt a megközelítést annyiban 

finomította a Legfelsőbb Bíróság, hogy a bőrszín, illetőleg etnikai 

hovatartozás figyelembevétele csupán kiegészítő jelleggel lehetséges két 

egyforma képességű jelölt között, de egyebekben nem képezheti a felvételi 

eljárás domináns részét.169 Nagy-Britanniában ezzel szemben a nőkkel 

szembeni diszkrimináció megszüntetése volt a kezdetektől fogva az egyik 

központi kérdés, de időről időre felmerül az északír katolikusok helyzetével 

összefüggésben a vallási alapon történő megkülönböztetés megszüntetésének 

szükségessége is.170  

 

A pozitív intézkedések kialakulását tekintve három fázist különböztethetünk 

meg. Első lépésként elengedhetetlen, hogy az állam felismerje azokat a 

hátrányos helyzetet megvalósító szituációkat, amelyekben bizonyos személyek 

ténylegesen nem tudják ugyanolyan eséllyel használni az állam által biztosított 

jogokat. Ezt a fázist nevezi Eide az „elismerés” („respect ”) fázisának. 

Következő lépésként a jogalkotó kifejezetten kimondja, hogy a hátrányos 

helyzetű csoportokkal szemben a különbségtétel tilalmazott, mely fázis Eide 

megfogalmazásában a „védelem” („protect ”). Harmadik szakaszként 

érkezünk el a pozitív diszkriminációhoz, amikor is a jogalkotó már 

kifejezetten azt rögzíti, hogy bizonyos személyeket, akik hátrányos helyzetét 

már az első szakaszban megállapították, előnyben kell részesíteni, mely 

szakaszt Eide az „elősegítés és végrehajtás” („assist and fulfil ”) szakaszának 

nevezi.171 

 

                                                 
168 GEREBEN Ágnes, KARDOS Krisztina, NEMES Dénes, A pozitív diszkrimináció elmélete és 
gyakorlata, Minoritás Alapítvány, Budapest, 1996, 16. 
169 Grutter kontra Bollinger ügy,  02-241. U.S. Supreme Court, 2003. 
170 GEREBEN i.m. 25. 
171 EIDE, Asbjorn, KRAUSE, Catarina, ROSAS, Allan (eds.), Economic, Social and Cultural Rights – A 
Textbook,  Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht, 1995, 37-38. 
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A pozitív diszkrimináció alkalmazásának két tipikus módja figyelhető meg. 

Az egyik (a Bakke ügyben  is tapasztalt) statisztikai kvóták vagy arányossági 

egyenlőség alkalmazása, melyet az 1970-es évek elején kezdtek alkalmazni az 

Egyesült Államokban, amikor is előírták, hogy a munkavállalás területén 

egyes etnikai, életkori, vallási csoportokat, a nőket és a testi fogyatékosokat az 

összlakosságon belüli arányuknak megfelelő mértékben kell alkalmazni.172 

Ezen arányossági elv a hangsúlyt egyértelműen a kimeneti eredményre 

helyezi.173 A kvótarendszer lényegét más szavakkal úgy fogalmazhatjuk meg, 

hogy a nem preferált csoporthoz tartozó személyeket kirekesztik a 

versengésből, vagy versenyezhetnek ugyan, de a kisebbségi preferenciák 

akkor is érvényesülnek, ha a kisebbséghez tartozók kevésbé alkalmasak vagy 

kompetensek a nem kisebbségi jelölthöz képest.174 Jóllehet a kvótarendszer 

őshazája az Egyesült Államok, ennek ellenére az európai joggyakorlatban is 

előfordul az alkalmazása175, csakúgy, mint a másik megoldásnak, melynek 

lényege az esélyegyenlőségi egyenjogúság, azaz a startvonalnál kell azonos 

helyzetbe hozni az egyébként hátrányos helyzetben levő csoportokat. Ezen elv 

gyakorlati alkalmazása szükségképpen többlet-erőforrásokat igényel, hiszen a 

hátrányok kompenzálását célozza meg, például szakmai-pénzügyi 

támogatások, tréningek révén. Ilyen esetekben már a konkrét döntéshozatal 

során nem történik semmiféle kedvezés sem a többségi, sem pedig a 

kisebbségi csoporthoz tartozókkal szemben, hiszen az azonos helyzetbe 

juttatás a döntést megelőző időszakban már megvalósult. 

 

A pozitív diszkrimináció intézménye összességében egy humánus és 

erkölcsileg védhető célt szolgál, nevezetesen egy valamely oknál fogva 

hátrányban levő csoport esélyeinek javítását. Komoly konfliktusok forrása 

lehet ugyanakkor annak megállapítása, hogy pontosan kik és milyen 

mértékben legyenek jogosultak ennek igénybevételére, melynek során 

                                                 
172 TAUSZ Katalin, Esélyegyenlőtlenségek és különleges bánásmód,  Fundamentum 1998/1-2. 100. 
173 A kvótarendszerről bővebben lásd: KOVÁCS Krisztina, Az igazságos kvóta,  Fundamentum 2006/4. 
5-16. 
174 SZENTE i.m. 25. 
175 KOVÁCS Krisztina [2003] i.m.  418-419. 
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számolni kell a társadalmi erőforrások végességével éppúgy, mint azzal a 

ténnyel, hogy a pozitív diszkrimináció intézménye szükségképpen a 

társadalmon belüli feszültségeket okozhat már csak annak okán is, hogy 

lesznek olyan csoportok, amelyek sérelmezik azt, hogy másokat 

„egyenlőbben” kezelnek, mint őket. A két, röviden bemutatott megoldás közül 

kétségkívül a kvótarendszer igényel kevesebb ráfordítást, azonban az esetek 

többségében legalábbis nehezen lesz megindokolható a végkimenetele, 

különösen, ha a kvótarendszert merev formában alkalmazzák. A kvótarendszer 

alkalmazásával kapcsolatosan a legfőbb problémát az jelenti, hogy az sokkal 

inkább az eredménybeli, mintsem az esélyegyenlőségi egyenjogúság 

megvalósítását célozza. Az esélyegyenlőségi egyenjogúság elve esetében 

éppen fordított helyzet áll fenn: létjogosultsága sokkal könnyebben igazolható, 

ugyanakkor kétségtelen tény, hogy komoly szakmai előkészítő munkát és 

erőforrásbeli ráfordításokat igényel ennek biztosítása. 

 

A pozitív diszkrimináció célja alapján beszélhetünk kiegyenlítő, jóvátételi 

(kompenzációs) és sokszínűséget biztosító intézkedésekről. A kiegyenlítő 

pozitív megkülönböztetés célja, hogy a közjavakhoz olyan csoportok tagjait is 

hozzájuttassa, amelyek azoktól a korábbiakban el voltak zárva.176 Más 

szavakkal ez azt jelenti, hogy a kiegyenlítő pozitív diszkrimináció segít a 

hátrányos helyzetű csoportok öröklött hátrányainak felszámolásában, azonban 

mindezt úgy teszi, hogy ennek során nem alkalmaznak direkt 

megkülönböztetést azokkal szemben, akik nem tartoznak a csoporthoz, vagyis 

a terheket az egész társadalom viseli. 

 

A jóvátételi (kompenzációs) pozitív diszkrimináció két esetben képzelhető el: 

az előnyben részesítés múltbéli diszkrimináció következményeivel vagy a 

jelenben is érvényesülővel lehet kapcsolatos. A pozitív megkülönböztetés 

ilyen esetekben azt jelenti, hogy a csoport tagjai számára azon az alapon, 

                                                 
176 BACCHI, Carol, Policy and Discourse, Challenging the Construction of Affirmative Action as 
Preferential Treatment, Journal of European Public Policy, 2004/1. (February) 133. 
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amelyre tekintettel velük szemben a diszkrimináció megvalósul(t), a 

közjavakhoz való hozzáférés tekintetében előnyt biztosítanak olyan 

személyekkel szemben, akik nem tartoznak a csoporthoz, még akkor is, ha ez 

a hátrányos megkülönböztetési szempont egyébként a javak elosztása 

szempontjából közömbös lenne.177 

 

A harmadik kategóriába a sokszínűséget biztosító intézkedések sorolhatóak, 

melyeket azért alkalmaznak, hogy egy közösségen belül megőrizzék a 

társadalom sokszínűségét, s az etnikai, nemi vagy más szempont szerinti 

változatosság révén bizonyos szakmai, jellemzően oktatási vagy 

foglalkoztatási előnyöket érjenek el.178 

 

Ami a pozitív diszkrimináció létét illeti a strasbourgi esetjogban, a 

következőket mondhatjuk el. Az Emberi Jogok Európai Bírósága a belga 

nyelvi ügyben  úgy foglalt állást, hogy a megerősítő intézkedések léte nem 

összeegyeztethetetlen az Egyezménnyel, sőt azok kifejezetten szükségesek 

lehetnek annak érdekében, hogy az államok az Egyezményben foglalt jogokat 

valóban biztosítani tudják minden, a joghatóságuk alatt álló személy 

számára.179  Ugyanakkor az Emberi Jogok Európai Bizottsága a Magnago  és a 

Dél-tiroli Néppárt kontra Olaszország ügyben 180 hozott elfogadhatósági 

határozatában megállapította, hogy az állam választási rendszerében nem 

köteles a kisebbségek javára pozitív diszkriminációt alkalmazni. 

Megjegyezzük ugyanakkor, hogy a Velencei Bizottság egyik állásfoglalásában 

kifejezetten javasolja ilyen jellegű pozitív megkülönböztető intézkedések 

alkalmazását.181 Kifejezett formájában a pozitív diszkrimináció azonban 

nagyon ritkán bukkan csak fel a strasbourgi ítéletekben és elfogadhatósági 

határozatokban. A Bizottság érdemben használta a kifejezést, amikor ésszerű 

                                                 
177 SZENTE i.m. 24. 
178 SZENTE i.m. 25. 
179 Belga nyelvi ítélet  1B. rész 3. pont 
180 ECHR, Magnago és Südtiro ler Volkspartei kontra Olaszország ügy,  1996. április 15-i 
elfogadhatósági határozat (ügyszám: 25035/94) 
181 Electoral Law and National Minorities,  Venice Commission, CDL-INF 2000 (4) 
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és arányos különbségtételnek minősítette a férjezett dolgozó nők számára 

nyújtott egyes adókedvezmények létét, amelyek céljául a brit kormány a 

férjezett nők munkába állásának ösztönzését, s ezáltal egyenlőségük 

előmozdítását jelölte meg.182 A Bíróság esetjogában azonban mindössze két 

ügyben, és ott is a különvéleményekben bukkan fel érdemben, az 

Egyezménnyel összefüggésben a kifejezés. A Buckley ügyben  Pettiti bíró úgy 

fogalmazott, hogy az Egyezmény céljából következik, hogy az államok 

szükség esetén pozitív lépések megtételére is kötelesek annak érdekében, hogy 

az Egyezményben foglalt jogokat diszkriminációmentesen tudják 

biztosítani.183 A D. H. és mások ügy  héttagú kamarai döntésekor pedig Cabral 

Barreto bíró használta a kifejezést, amikor kimondta, hogy az Egyezmény 14. 

cikkelye mind a negatív, mind pedig a pozitív diszkrimináció intézményére 

vonatkozik.184 

 

Egyes szerzők ugyanakkor a már említett Thlimmenos ügyben  született 

bírósági ítéletet nem csupán a közvetett, hanem a pozitív diszkriminációra is 

példaként hozzák.185 Megjegyezzük, hogy az Emberi Jogok Európai 

Egyezménye 12. kiegészítő jegyzőkönyvének preambuluma is kifejezetten 

tartalmazza, hogy a hátrányos megkülönböztetés tilalma nem tiltja az államok 

számára, hogy intézkedéseket tegyenek a teljes és hatékony egyenlőség 

megvalósítása érdekében, amennyiben ezek az intézkedések objektív és 

ésszerű módon igazolhatóak.186 

 

                                                 
182 ECHR, Lindsay  kontra Egyesült Királyság ügy , 1986. november 11-én kelt elfogadhatósági 
határozat (ügyszám: 11089/84), lásd a határozat 1. a. pontját 
183 ECHR, Buckley kontra Egyesült Királyság ügy,  1996. szeptember 25-i ítélet (ügyszám: 20348/92), 
Pettiti bíró különvéleménye 
184 D. H. és mások ítélet,  a Kamara 2006. február 7-i ítélete, Cabral Barreto bíró különvéleménye 
185 DUTERTRE, Gilles, Key Case -law Extracts. European Court of Human Rights , Council of Europe 
Publishing, Strasbourg, 2003, 359. 
186 Lásd a kiegészítő jegyzőkönyv preambulumának 3. bekezdését 
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2.6 A különbségtétel lehetséges szempontjai a nemzetközi jogi 

dokumentumok alapján 

 

Áttekintve a legtöbb, dolgozatunk tárgyához kapcsolódó nemzetközi jogi 

dokumentumot, láthatjuk, hogy azok számos szempont alapján tiltják a 

különbségtételt, mely lista az ENSZ Alapokmányában eredetileg szereplő 

négy kategóriához (faj, nem, nyelv, vallás) képest fokozatosan bővülő 

tendenciát mutat. Az érdekesség kedvéért jegyezzük meg, hogy az 

Alapokmány legelső szövegváltozataiban még ez a négy esetkör sem 

szerepelt, az csupán Brazília, a Dominikai Köztársaság és Mexikó módosító 

javaslatainak hatására került be a szerződésbe, mely megfogalmazáson aztán 

már csak minimálisan módosított az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, 

Szovjetunió és Kína együttes javaslata.187 Az Emberi Jogok Egyetemes 

Nyilatkozata aztán tovább bontja ezt az alapfelsorolást, melyhez képest az 

Emberi Jogok Európai Egyezménye még egy további esetet (a kisebbséghez 

tartozást) nevesít. Ezen kategóriákat aztán már nem elsősorban a jogi 

dokumentumok, hanem a nemzetközi fórumok esetjoga bővítette tovább, 

konkrét értelmet adva a mind a Nyilatkozatban, mind az Egyezményben 

szereplő „egyéb helyzet” alapján történő különbségtétel lehetőségének. Jelen 

alfejezet keretei között ezen eseteket kíséreljük meg egyfajta szempont szerint 

csoportosítani, rámutatva az egyes szempontok közötti összefüggésekre. 

 

Az első csoportba soroljuk azon okokat, melyek valamilyen formában a 

kisebbségi léthez kötődnek, így a faj, bőrszín, etnikai származás, nyelv, 

nemzetiség, nemzeti vagy társadalmi származás, születés, kisebbséghez 

tartozás szerinti különbségtételt. Az ebbe a kategóriába tartozó egyes elemeket 

a kisebbségi lét szimbolikus elemén túl az is összeköti, hogy ezen ismérvek 

jellemző módon objektíve megállapíthatóak (szemben az ugyancsak a 
                                                 
187 lásd: Documents of the United Nations Conference on International Organisation (UNCIO)  Vol. 3. 
2-23., 602., illetőleg Vol. 6. 555. 
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kisebbséghez tartozás egyik ismérveként aposztrofálható, de a külvilág 

számára legfeljebb a vallási szimbólumok viselésében, vagy egyes egyházi 

rituálék megtartásában tetten érhető vallási meggyőződés esetével). Ezen 

csoportosítási szempontunkat az ENSZ faji megkülönböztetés valamennyi 

formájának kiküszöböléséről szóló egyezményével tudjuk alátámasztani, 

melynek értelmében faji megkülönböztetés minden olyan különbségtételt 

jelent, „amelynek alapja a faj, a szín, a leszármazás, a nemzetiségi vagy 

etnikai származás…” 188 

 

Ami a faji alapon történő megkülönböztetés kérdését illeti, megjegyezzük, 

hogy a terminológia meglehetősen pontatlan e tekintetben, hiszen az egész 

emberiség ugyanahhoz a fajhoz tartozik, tehát itt a kodifikátorok nagy 

valószínűséggel az egy adott népcsoporthoz tartozó személyekkel szembeni 

hátrányos megkülönböztetést kívánták szabályozni. A faj („race”) 

gyakorlatilag tehát emberek között etnikai származáson történő 

különbségtételt jelent, nem véletlenül származik ugyanebből a szótőből a 

rasszizmus kifejezés is. Feltételezhetően ezt a megfogalmazást a náci 

Németország fajelméleti rendszere inspirálta, legalábbis Vierdag erre 

következtet abból a tényből, hogy az ENSZ Alapokmányát közvetlenül a 

második világháború után fogadták el.189 Ezt az értelmet az Állandó 

Nemzetközi Bíróság esetjogával is alá tudjuk támasztani, hiszen a Bíróság 

maga is használja a „német faj” kifejezést a lengyelországi német telepesek 

ügyében,  lényegében egy adott országban élő nemzeti kisebbségeket értve ez 

alatt.190 Összevetve azonban a faji alapon történő különbségtételt a 

kisebbséghez tartozáson alapuló különbségtétellel, mégis azt mondhatjuk, 

hogy míg a faji alapú megkülönböztetés tudományos, addig a kisebbséghez 

                                                 
188 Lásd az egyezmény 1. cikkét 
189 VIERDAG i.m.  88. 
190 „The outstanding, fundamental point in the present case is the fact that the persons whose rights are 
now in question are as a class persons of the German race who setlled in the lands.” PCIJ, German 
Settlers in Poland case , 1923, Permanent Court of International Justice, Series B, No. 6, 24. 
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tartozáson alapuló diszkrimináció sokkal inkább történelmi, kulturális és 

szociológiai alapon nyugszik.191 

 

Ugyanebbe a csoportba soroljuk az (Alapokmányban szintén szereplő) nyelv 

szerinti megkülönböztetést. A legtöbb nemzeti kisebbség egyben saját, a 

többségétől eltérő nyelvvel is rendelkezik, és a nyelvi azonosság vagy éppen 

eltérés az egyik legkézenfekvőbb eszköz annak vizsgálata során, hogy valaki 

egy adott kisebbséghez tartozik-e vagy sem. Nem szabad ugyanakkor azt sem 

figyelmen kívül hagyni, hogy önmagában a többség nyelvének nem tökéletes 

ismerete már hátrányt jelenthet az idegen anyanyelvű személy számára, 

anélkül azonban, hogy ezzel diszkrimináció valósulna meg. Nyelvi 

diszkrimináció megállapítása éppen ezért jellemző módon olyan országokban 

fordulhat elő, ahol jelentős számú kisebbség él, illetőleg az adott ország több 

hivatalos nyelvvel is rendelkezik. Nem véletlen, hogy az Emberi Jogok 

Európai Bírósága egyik legismertebb diszkriminációs jellegű ügye a 

flamandok és vallonok közötti ellentét által feszített Belgiumhoz 

kapcsolódik.192 

 

Ami a bőrszín alapján történő megkülönböztetést illeti, több szerző is azon az 

állásponton van, hogy ez a faji alapon történő megkülönböztetés felesleges 

megkettőzése csupán.193 Végül azzal az indokkal került rögzítésre ezen ok, 

hogy míg a faj kifejezés egzakt jelentésében nem feltétlenül értenek egyet az 

államok, addig a bőrszín alapján történő különbségtétel egészen kézenfekvő, 

és egyszerűen bizonyítható, és célszerűségi okokból ezen ok is bekerült az 

Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatába, köszönhetően elsősorban India 

képviselőjének, aki azzal érvelt, hogy bőrszín alapján történő 

megkülönböztetésre ugyanazon a fajon belül is sor kerülhet.194 

                                                 
191 VIERDAG i.m.  88. Ezzel éppen ellentétesen érvel Fredman, amikor megjegyzi, hogy a faj csupán 
egy társadalmi konstrukció, mely társadalmi és történelmi hagyományokon alapul. FREDMAN, Sandra 
(ed.), Discrimination and Human Rights. The Case of Racism , Oxford University Press, 2001, 2. 
192 Lásd a 9.3 fejezetben részletesen bemutatásra kerülő belga nyelvi ítéletet .  
193 VIERDAG i.m. 88. Hasonlóan: GURADZE, H, Die Europäische Menschenrechtskonvention. 
Kommentar,  Berlin und Frankfurt am Main, 1968, 191. 
194 VIERDAG i.m. 98. 
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A nemzeti származás kifejezés helyett Franciaország eredetileg csak a 

származás alapján történő megkülönböztetés szerepeltetését javasolta, ám 

szovjet és ausztrál javaslatra végül is ezen módosítottak. A szovjet érvelés 

lényege az volt, hogy a Szovjetunióban számos nemzetiség él, akik 

ugyanolyan származásúak, míg Ausztrália érvelésének lényege az volt, hogy a 

nemzeti származás kifejezés sokkal szélesebb kört fog át, mint a nemzetiség. 

Ezzel szoros összefüggésben, a társadalmi helyzet alapján történő 

különbségtétel helyett a szovjet képviselő az osztályokon („class”) alapuló 

különbségtételt javasolta, melyet elsősorban abból a megfontolásból 

utasítottak el, hogy a nyugati társadalmak már nem osztályalapú társadalmak. 

Bizonyos értelemben azért mégis visszaköszön ez a különbségtétel, 

amennyiben az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata tiltja a születésen 

alapuló diszkriminációt.195 

 

A kisebbséghez tartozáson alapuló különbségtétel egyedül az Emberi Jogok 

Európai Egyezményében figyelhető meg, mely fogalom kialakulásának 

körülményeiről bővebben szólunk dolgozatunk III. fejezetében, így ezúttal 

csupán annyit hangsúlyozunk, hogy minden valószínűség szerint a javaslatot 

előterjesztő Hermod Lannung dán képviselőt az is motiválhatta, hogy 

Németországban, nevezetesen Dél-Schleswig tartományban jelentős dán 

kisebbség él.196 Érdekességképpen megjegyezzük végezetül, hogy a 

Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) szociálpolitikáról szóló, 117. számú 

egyezményének 14. cikkelye a törzsi kapcsolatok („tribal association ”) 

alapján történő különbségtétel tilalmát is nevesíti, mely álláspontunk szerint 

lényegében nem teremt új diszkriminációs alapot. 

 

 

                                                 
195 VIERDAG i.m. 102-104. 
196 VIERDAG i.m. 105. 
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A második csoportba soroljuk a nem, családi állapot, terhesség, illetőleg 

életkor alapján történő különbségtételt, mely kategória közös ismérve az 

objektív, többé-kevésbé külső szemmel is megállapítható biológiai tényezők 

léte. Nem szerepeltetjük ugyanakkor ebben a kategóriában a szexuális 

irányultsággal kapcsolatos megkülönböztetést, részben mert ez csak később 

alakult ki az „egyéb helyzet” alapján történő különbségtétel konkretizálása 

során, részben pedig azért, mert a szexuális irányultság az esetek döntő 

többségében a külső szemlélő számára nem egyértelműen megállapítható, 

jóllehet találkozhatunk ezzel ellentétes állásponttal is a szakirodalomban.197 

 

A nemek közötti különbségtétel tilalma szintén az ENSZ Alapokmányában 

eredeti formájában is szereplő négy tilalom egyike, ráadásul az egyetlen, 

amely még áttételes formában sem kötődik a kisebbségi léthez. A nőkkel 

szembeni hátrányos megkülönböztetéssel kapcsolatosan általánosságban 

megfigyelhető, hogy mértéke nyugatról kelet, északról dél felé haladva egyre 

erősödő tendenciát mutat.198 A nemi alapon történő diszkrimináció tipikus 

formája, ha az egyes személyek közötti különbségtétel alapja olyan sajátosság, 

amely kizárólag csak az egyik vagy másik nemhez kapcsolódhat, mint például 

a terhesség.199 Az ilyen jellegű megkülönböztetést nevezi a szakirodalom kissé 

megtévesztően „sex-plus”  diszkriminációnak, jóllehet a nemi sajátosságok az 

esetek döntő többségében nem előnyt, hanem éppen hogy hátrányt 

jelentenek.200 Ebbe a kategóriába soroljuk végezetül az életkor alapján történő 

különbségtételt is, mely jellemzően a munkaviszonnyal kapcsolatosan szokott 

felmerülni (gyermekmunka, illetőleg az idősebb generáció foglalkoztatása 

kapcsán), de például a büntethetőség alsó korhatárának vizsgálatával 

kapcsolatos kérdések is ide sorolhatóak. 

 

                                                 
197 HEINZE, Eric, Sexual Orientation: A Human Right. An Essay on International Human Rights Law,  
Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht, 1995, 216. 
198 LEHOCZKYNÉ i.m. 188. 
199 BANTON, Michael, Discrimination,  Open University Press, Buckingham, Philadelphia, 1984, 11. 
200 LEHOCZKYNÉ i.m. 194. 
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A harmadik csoportba soroljuk a politikai vagy más vélemény, vallás, 

szakszervezethez tartozás alapján történő különbségtételt. A vallási ok 

besorolása vitatható, hiszen sok esetben a kisebbségeket a közös, a társadalom 

többségétől eltérő vallás is összetartja, azonban a vallás nem olyan objektív 

módon rekonstruálható szempont, mint például a bőrszín, ezért tartjuk 

indokoltnak ebbe a csoportba történő besorolását. A vallási meggyőződés 

bizonyos esetekben a faji kérdéssel közvetlen módon is összefügghet, miként 

azt a náci Németország esetében is láthattuk. Hangsúlyozandó, hogy a vallási 

meggyőződés egészen pontosan nem csupán a vallási, hanem minden egyéb 

hitbeli meggyőződésre is vonatkozik. Úgyszintén lényegesnek tartjuk annak 

rögzítését, hogy ezen szempont alapján nem csupán a vallásos személyek, de a 

nem vallásosak, illetőleg az ateisták is védelemben részesülhetnek.201 

 

A politikai véleménnyel kapcsolatosan megjegyezzük, hogy már az Emberi 

Jogok Európai Egyezménye esetében is felmerült annak igénye, hogy 

kizárólag az erőszakmentesen kifejezett politikai véleményekre vonatkozzon, 

és lényegében ezen oknál fogva maradt ki ezen megkülönböztetés az ENSZ 

Alapokmányából is, amennyiben a szovjet képviselő megítélése szerint a 

politikai vélemény említése szükségképpen azt jelentette volna, hogy védeni 

kell a náci, fasiszta, fajgyűlölő nézeteket is. Az érdekesség kedvéért 

megjegyezzük, hogy Franciaország javasolta, hogy ne csupán a politikai 

véleményt, hanem minden egyéb véleményt részesítsenek védelemben, ezért 

javasolta az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának tervezetéből a politikai 

jelző törlését, végül kompromisszumos megoldásként a politikai vagy más 

vélemény kifejezés használata mellett döntöttek.202 A kapcsolódó esetjog 

alapján ugyanakkor egyértelműen kijelenthető, hogy a véleménynyilvánítás 

szabadsága nem vonatkozik a gyűlöletre uszító, szélsőséges állításokra.203 

 

                                                 
201 VIERDAG i.m.  95. 
202 VIERDAG i.m.  99. 
203 HRC, Faurisson kontra Franciaország  ügy, Communication No. 550/1993, 1996. november 8-i 
ajánlás. Részletes elemzését lásd: BÁN Tamás, A Holocaust tagadása: a Faurisson -ügy,  
Fundamentum 1999/1. 162-167. 
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A negyedik csoportba soroljuk végezetül a különféle érzékeny adatokkal 

kapcsolatos, újonnan megjelenő különbségtételt, mint például a fogyatékosság, 

büntetett előélet vagy éppen a szexuális irányultság.204 A szexuális irányultság, 

és ezzel összefüggésben a homoszexualitás kérdését szándékosan nem a 

második kategóriába soroltuk, részben azért, mert egy olyan újabb területről 

van szó, mely érzékeny adatra vonatkozik. 

 

III. Az egyenlőség elvének megjelenése az Emberi Jogok 

Európai Egyezményében 

 

Ha csupán egy pillanatfelvételt kívánunk készíteni napjaink emberi jogokat 

nevesítő-védő nemzetközi dokumentumairól, megállapíthatjuk, hogy 

legnagyobb részük valamilyen formában tartalmazza a hátrányos 

megkülönböztetés tilalmát. Annak megállapítása azonban, hogy miért is éppen 

az adott formájában került rögzítésre egy jog az adott nemzetközi 

egyezményben, történeti vizsgálódásokat igényel – már ahol egyáltalán ez 

kideríthető. Az Emberi Jogok Európai Egyezménye esetében sincs ez másként. 

Jelen fejezet keretei között azt vizsgáljuk meg, az Egyezmény kodifikátorai 

mennyiben tekintették mintának az 1940-es évek végére már meglevő 

nemzetközi dokumentumokat, különösen az ENSZ Alapokmányát és az 

Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatát, és milyen kompromisszumos 

megoldásoknak köszönhető a végül elfogadásra került jelenlegi 

szövegváltozat. Ez a vizsgálódás egyben kiindulópontot biztosít számunkra 

ahhoz, hogy a későbbiekben áttekintsük majd a 12. kiegészítő jegyzőkönyv 

keletkezésének körülményeit és várható hatásait is. Kutatásunk forrását döntő 

mértékben az Emberi Jogok Európai Egyezménye nyolc kötetbe összegyűjtött, 

angol és francia nyelvű előkészítő iratai, az ún. travaux préparatoires  adja, 

mely hitelesen és teljeskörűen mutatja be, milyen érdek- és erőviszonyok 

                                                 
204 LERNER i.m. 31. 
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mentén került a hátrányos megkülönböztetés tilalma az Emberi Jogok Európai 

Egyezményébe. 

 

Ha az Európa Tanács, illetőleg az Emberi Jogok Európai Egyezménye 

születésének körülményeit vizsgáljuk, megállapíthatjuk, hogy az 1948 

májusában Hágában, az Európai Konferencián elfogadott „Üzenet az 

európaiakhoz ” címet viselő dokumentum már tartalmazta egyebek között egy 

emberi jogi charta és ahhoz kapcsolódóan egy emberi jogi bíróság 

létrehozatalának igényét.205 Az Európa Tanács 1949. május 5-én aláírt 

Statútumában azonban csupán annyi került rögzítésre, hogy „Az Európa 

Tanács valam ennyi tagállama elismeri a jog uralmának az elvét és azt az 

elvet, hogy a joghatósága alá tartozó minden személy részesül az emberi 

jogokban és az alapvető szabadságokban. Minden tagállam kötelezi magát, 

hogy őszintén és tevékenyen együttműködik az I. feje zetben meghatározott cél 

megvalósításában.” 206 A kor politikai viszonyai között az Európa Tanács 

alapító államai ennél többre nemigen voltak hajlandóak, legalábbis ezt sugallja 

az Európa Tanács Előkészítő Bizottságának tizennyolcadik ülésén, 1949. 

július 5-én kelt azon jegyzőkönyv, miszerint számos delegáció vitatta egy 

emberi jogi bíróság létezésének jogosultságát, éppen ezért a kérdést a 

Miniszteri Bizottság elé kell utalni.207 Megjegyezzük, hogy ekkorra már az 

Európa Mozgalom Nemzetközi Jogi Szekciója Pierre-Henri Teitgen, Sir David 

Maxwell-Fyfe és Prof. Fernand Dehousse jelentése alapján elkészítette és 

1949. július 12-én az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága elé utalta az 

Emberi Jogok Európai Egyezménye és az Emberi Jogok Európai Bírósága 

Statútumának tervezetét208, mely tervezet egyebek között tartalmazta, hogy 

minden részes állam köteles a területén biztosítani egyebek között a 

diszkriminációmentességet vallási, faji alapon, nemzeti származás, politikai 

                                                 
205 Collected Edition of the „Travaux préparatoires” Volume I.  Martinus Nijhoff, The Hague, 1975. 
XXIII. 
206 Statútum 3. cikk 
207 Collected Edition of the „Travaux préparatoires” Volume I.  3. 
208 Collected Edition of the „Travaux préparat oires” Volume I.  XXIV. 



 - 70 - 

vagy más vélemény alapján.209 (A jelen dolgozat keretei között nem tekintjük 

feladatunknak az Emberi Jogok Európai Egyezménye és az Emberi Jogok 

Európai Bírósága keletkezési körülményeinek vizsgálatát, kizárólag egyetlen 

cikkelyre, a hátrányos megkülönböztetés tilalmát kimondó tizennegyedik 

cikkelyre kívánunk fókuszálni.)210 

 

Mindenekelőtt szükségesnek tartjuk annak idézését, hogy mit is tartalmaz az 

egyenlőség elvével összefüggésben az ENSZ Alapokmánya, illetőleg az 

Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata, hiszen ezen szövegekre jelen fejezet 

keretei között többször is utalunk majd. Az ENSZ Alapokmány preambuluma 

tartalmazza a férfiak és nők egyenjogúságát, 1. cikkelye pedig az ENSZ 

céljaként említi „az emberi jogok és az alapvető szabadságok mindenki 

részére, fajra, nemre, nyelvre vagy vallásra való tekintet nélkül történő 

tiszteletben tartásának” előmozdítását, melyet lényegében szó szerint ismétel 

meg a nemzetközi gazdasági és szociális együttműködésről szóló IX. 

fejezetben található 55. cikkely c, pontja. 

 

Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata 1. cikkelye értelmében „Minden 

emberi lény szabadon születik és egyenlő méltósága és joga van.” A 2. cikkely 

szerint pedig „Mindenki, bármely megkülönböztetésre, nevezetesen fajra, 

színre, nemre, nyelvre, vallásra, politikai vagy bármely más véleményre, 

nemzeti vagy társadalmi eredetre, va gyonra, születésre, vagy bármely más 

körülményre való tekintet nélkül hivatkozhat a jelen nyilatkozatban 

kinyilvánított összes jogokra és szabadságokra.” 211 A teljesség kedvéért 

megjegyezzük, hogy az egyenlőség elvének gyakorlati megnyilatkozásai a 

Nyilatkozat több cikkelyében is tetten érhetőek, így különösen a törvény előtti 

                                                 
209 A tervezet szövegét lásd: Collected Edition of the „Travaux préparatoires” Volume I.  296-302. 
210 A Bíróság kialakulásáról, illetőleg működésének első félszáz évéről lásd például: GREER, Steven, 
The European Convention on Human Right s. Achievements, Problems and Prospects,  Cambridge 
University Press, 2006, 1-59. 
211 „Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction 
of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social 
origin, property, birth or other status.” 
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egyenlőség egyes aspektusairól szóló 7. és 10. cikkelyben, valamint az 

egyenlő munkáért egyenlő bért elvét rögzítő 23. cikkelyben. 

 

Az Európa Tanács Közgyűlése (mai Parlamenti Közgyűlése) 1949. augusztus 

19-én megtartott nyolcadik ülésén hangzott el az első hivatkozás a készülő 

Egyezménnyel kapcsolatosan az egyenlőség elvére. Az ülés fő napirendi 

pontja egyébiránt Pierre-Henri Teitgen, Sir David Maxwell-Fyfe és mások 

javaslata volt az Egyezmény tervezetéről, ekkor még csupán elvi szinten. A 

Dánia képviseletében jelen levő Hermod Lannung hivatkozott arra, hogy mind 

az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata, mind pedig a genfi jegyzőkönyvek 

tervezete212 tartalmazza a nemi diszkrimináció tilalmát, mely felmerülhet a 

házasság, a politika, az oktatás vagy éppen a kereskedelmi lehetőségek terén 

egyaránt. Álláspontja szerint nem tekinthető teljesnek egy olyan demokrácia, 

ahol a férfiak és nők nem rendelkeznek azonos jogokkal. Még abban az 

esetben is, ha egyes államok napjainkban nem képesek ezen elvárást 

maradéktalanul teljesíteni, elengedhetetlen, hogy a lehető legrövidebb időn 

belül tegyenek lépéseket ezen jog biztosítása érdekében.213 Ugyanezen az 

ülésen egy másik skandináv állam, Svédország képviselője, Rolf Edberg is 

kifejtette: egy igazi demokráciában nem csupán a véleménynyilvánítás joga 

illet meg minden állampolgárt, de az a jog is, hogy ezen véleményük 

megvalósítása érdekében más állampolgárokkal egyesülve szervezeteket 

hozzanak létre. Ebből következő módon, senkit sem érhet joghátrány vagy 

hátrányos megkülönböztetés pusztán a véleményének kifejtése miatt.214 Az 

északi államok képviselői a hátrányos megkülönböztetés tilalmát tehát pusztán 

járulékos formában, más jogokkal összefüggésben kívánták meghatározni, ami 

a skandináv államok történeti fejlődését ismerve természetesnek is tekinthető. 

 

                                                 
212 A genfi egyezmények közös 3. cikkelye értelmében az ellenségeskedésekben közvetlenül részt nem 
vevő személyeket „minden körülmények között, fajon, színen, valláson, hiten, nemen, születésen vagy 
vagyonon, valamint más hasonló ismérven alapuló bármely hátrányos megkülönböztetés nélkül 
emberséges bánásmódban kell részesíteni.” Magyarul lásd: 2000/17., 18., 19. és 20. nemzetközi 
szerződés a külügyminisztertől 
213 Collected Edition of the „Travaux préparatoires” Volume I.  52. 
214 Collected Edition of the „Travaux préparatoires” Volume I.  76. 
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Ezen hozzászólásokhoz képest már jelentős előrelépés olvasható az Írország 

képviseletében ugyanezen az ülésen szót kérő Everett gondolataiban. Everett 

hangsúlyozta, hogy a részes államoknak minden állampolgár számára, 

különösen az országukban élő kisebbségek számára négy alapvető jogot 

kellene biztosítani: a szabadságtól való önkényes megfosztás tilalmát, a 

véleménynyilvánítás szabadságát, az egyesülés szabadságát, valamint a vallási 

meggyőződésen vagy politikai véleményen alapuló diszkrimináció tilalmát.215 

Ez a megközelítés már egyértelműen utal a hátrányos megkülönböztetés 

tilalmának az Egyezményben is rögzítést nyert sajátos jellegére. Nevezetesen, 

formálisan önálló jogról van ugyan szó, azonban a Bíróság előtt csupán 

járulékos formában, más jogokkal összefüggésben lehetséges ennek felhívása. 

 

Ezen jog járulékos jellegére utalt a francia képviselő, Gérard Jaquet. 

Álláspontja szerint a tervezetben mindenképpen szerepelnie kell az élethez 

való jognak, a rabszolgaság tilalmának, a gondolat és vélemény 

szabadságának, az egyesülési szabadságnak, beleértve a szakszervezetekhez 

való csatlakozás jogát is, végezetül a rendszeres időközönként megtartott 

szabad, egyenlő és titkos választások jogának. Ezen túlmenően, mindenkinek 

egyenlőnek kell lennie a törvény előtt, függetlenül faji származásától, 

bőrszínétől, nemétől, nyelvétől, vallásától vagy társadalmi helyzetétől. A 

teljeskörű jogi egyenlőség lehet a jövő Európájának nagy előnye, azonban az 

emberek csak akkor érezhetik magukat igazán szabadnak, ha a politikai 

jogaiknak gyakorlását a gazdasági jellegű jogok kiegészítik-támogatják. A 

tervezett Emberi Jogok Európai Egyezményének azonban szükségből meg kell 

elégednie azzal, hogy csupán az egyéni és politikai jogokra koncentráljon.216 

Jaquet helyesen ismerte fel, hogy az egyenlőség elvének nem csak önállóan 

van szerepe, hanem (szociális oldalról nézve) a többi jog hatékony élvezetének 

megvalósítását is elő tudja mozdítani. A realitásokból kiindulva azonban 

mégiscsak kizárólag politikai, és nem gazdasági értelemben vett egyenlőségi 

                                                 
215 Collected Edition of the „Travaux préparatoires” Volume I.  104. 
216 Collected Edition of the „Travaux préparatoires” Volume I.  134-136. 
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jog megvalósítását tűzte ki célul a tervezett egyezmény elé, azonban az 

Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatában foglaltakhoz képest némiképpen 

szűkebb értelemben, példának okáért hozzászólásában nem említve az ún. 

„egyéb helyzet szerinti” különbségtétel lehetőségét. Bár Jaquet beszédében 

expressis verbis  nem található meg, mégis hozzászólásának nyelvtani 

értelmezéséből következik, hogy a hátrányos megkülönböztetés tilalmát 

kizárólag más, a tervezett Egyezménybe majdan belefoglalandó jogokkal 

összefüggésben látta szükségesnek meghivatkozni. 

 

Az előkészítő iratokból kiemelve és időrendben egymás mögé helyezve ezen 

hozzászólásokat, kétséget kizáróan megállapítható, hogy az utolsóként 

hozzászóló Jaquet nézetei állnak a leginkább közelebb a végül a tervezetbe is 

bekerülő szövegszerű javaslathoz, minden valószínűség szerint az ülés közben 

is zajló informális egyeztetéseknek, álláspont-ütköztetéseknek köszönhetően. 

 

Az időközben felállított Jogi és Adminisztratív Kérdések Bizottsága 

(Commitee on Legal and Administrative Questions)  első ülésén, 1949. 

augusztus 22-én Sir David Maxwell-Fyfe-t választotta elnökéül, Antonio 

Azara-t alelnökéül, rapporteur nek pedig a korábban (de még az Európa 

Tanácstól függetlenül) egy tervezetet már jegyző Pierre-Henri Teitgen került 

megválasztásra. Teitgen első lépésként összegyűjtötte azon kérdéseket, 

melyeket a Jogi Bizottságnak tüzetesen is meg kell vizsgálnia ahhoz, hogy egy 

megalapozott, a résztvevő államok érdekeinek megfelelő tervezetet tudjon 

letenni az asztalra. Ennek során kérdésként merült fel, hogy mely jogok is 

kerüljenek az Egyezményben nevesítésre, így szerepeljen-e egyebek között a 

vallási, faji, nemzeti, politikai vagy más véleményhez kötődő okból történő 

hátrányos megkülönböztetéssel szembeni védelem. Látható, hogy ez a 

megközelítés teljes mértékben megegyezik az általunk már néhány oldallal 

korábban bemutatott, Teitgen, Maxwell-Fyfe és Dehousse által az Európa 

Mozgalom keretében jegyzett javaslattal, ami nem túlságosan meglepő, 

ismerve a két dokumentum készítői közötti átfedést. Ezen javaslathoz 
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hasonlóan, az Európa Tanács keretében kidolgozott tervezetben is szerepel 

még a jogi egyenlőség, valamint a rabszolgaság, szolgaság és más 

diszkriminatív természetű munka tilalma is.217  

 

Miután a Jogi és Adminisztratív Kérdések Bizottsága negyedik ülésén 

egyhangúan elfogadta, hogy az Egyezményben nevesíteni kell a védendő 

jogok körét, az ötödik, 1949. augusztus 29-i ülésre Teitgen már javaslatot is 

tett a tervezett szövegre. Ezen javaslat értelmében az egyezményben foglalt 

alapvető jogokat és szabadságokat mindenféle különbségtétel nélkül kell 

alkalmazni. Ily módon nem lehetséges a megkülönböztetés faj, bőrszín, nem, 

nyelv, vallás, erőszak nélkül kifejezésre juttatott politikai vagy más vélemény, 

nemzeti vagy társadalmi helyzet, nemzeti kisebbséghez tartozás, vagyon vagy 

születés alapján.218 Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatával 

összehasonlítva ezt a szövegváltozatot, az alábbi eltérések fedezhetőek fel: 

- a Nyilatkozatban nevesítésre került a tulajdon („property ”) alapján 

történő különbségtétel, valamint az egyéb helyzet szerinti 

különbségtétel, mely a tervezetben nem szerepel; 

- ugyanakkor a tervezetben szerepel, hogy a vélemények közötti 

különbségtétel tilalma kizárólag az erőszakmentesen kifejezett 

véleményekre vonatkozhat, valamint nevesítésre került a nemzeti 

kisebbséghez tartozás és a vagyoni helyzet („fortune ”) alapján történő 

különbségtétel. 

 

Ezen különbségeket összehasonlítva látható, hogy a vagyoni helyzet, illetőleg 

tulajdon szerinti különbségtétel tartalmilag azonos, sőt a hivatalos magyar 

fordításokban mindkét kifejezést („property”, illetőleg „fortune”)  ugyanúgy 

juttatták kifejezésre. Az eltérés okára az Egyezmény előkészítő munkálataiból 

nem derül fény. Megjegyezzük továbbá, hogy a Nyilatkozat egyéb helyzet 

szerinti különbségtétel jogellenességét hangsúlyozó fordulatából logikus 

                                                 
217 Collecte d Edition of the „Travaux préparatoires” Volume I.  160. 
218 Collected Edition of the „Travaux préparatoires” Volume I.  168. 
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módon következik, hogy a Nyilatkozat alapján nem lehetséges a 

különbségtétel egy nemzeti kisebbséghez való tartozás okán sem. A 

kisebbségek nevesítésének hiánya talán a gyarmati rendszer bomlófélben levő 

állapotával, illetőleg az önrendelkezési jog tartalmi bizonytalanságaival 

magyarázható, legalábbis erre enged következtetni, hogy az időben később 

keletkező Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya már 

tartalmazza a kisebbségek jogait a 27. cikkelyben219, ráadásul az 1. cikkely 

(konkrét definíció nélkül ugyan, de) tartalmazza a népek önrendelkezési 

jogának elismerését is. A dán képviselő, Lannung 1950. augusztus 14-én, a 

Közgyűlésben legalábbis úgy foglalt állást, hogy a Jogi és Adminisztratív 

Ügyek Bizottsága ezzel a fordulattal is fel kívánta hívni a figyelmet a 

kisebbségek kiemelkedően fontos jogi helyzetére, remélve azt, hogy a 

kisebbségek jogainak meghatározása érdekében a jövőben további lépések is 

várhatóak lesznek majd, mely egész Európa érdeke is egyben.220 

 

A tervezet elkészítését követő napon, 1949. augusztus 30-án több módosító 

javaslatot is tárgyalt a Bizottság. Az első, Constantin Callias által előterjesztett 

javaslat a „vélemény” szót kívánta kicserélni egy nem rekonstruálható 

kifejezésre221, illetőleg az erőszak nélkül kifejezésre juttatott véleményt 

kívánta kibővíteni „fizikai erőszak vagy arra való felbujtás” nélküli 

véleményre. A javaslatot a Bizottság 3 igen, 12 nem, 1 tartózkodással 

elutasította. A második, Henri Rolin nevéhez kötődő módosító javaslat az 

„erőszak nélkül” kifejezés törlését indítványozta, amit a Bizottság 14 igen, 1 

nem, a tartózkodással el is fogadott222, így a Pierre-Henri Teitgen által a 

Közgyűlés 1949. szeptember 5-én megtartott tizedik ülésére készített javaslat 

                                                 
219 Olyan államokban, ahol nemzeti, vallási vagy nyelvi kisebbségek élnek, az ilyen kisebbségekhez 
tartozó személyektől nem lehet megtagadni azt a jogot, hogy csoportjuk más tagjaival együttesen saját 
kultúrájuk legyen, hogy saját vallásukat vallják és gyakorolják, vagy hogy saját nyelvüket használják. 
220 Collected Edition of the „Travaux préparatoires” Volume V. Martinus Nijhoff, The Hague, 1979. 
240-242. 
221 Az előkészítő iratok eredeti változatában a módosított szó helye üresen maradt. Lásd: Collected 
Edition of the „Travaux préparatoires” Volume I.  178. 
222 Collected Edition of the „Travaux préparatoires” Volume I.  178. 
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már ennek megfelelő szövegváltozatot tartalmazott.223 Még ugyanezen a 

napon két apróbb technikai jellegű módosításra is sor került a cikkely tervezett 

szövegében, annak tartalmának változatlanul hagyása mellett: az emberi jogok 

és alapvető szabadságok kifejezés („fundamental rights and liberties”  helyett 

„fundamental rights and freedoms”) , illetőleg a kisebbséghez tartozás 

kifejezés („membership of a nation al minority” helyett „affiliation to a 

national minority”) .224 

 

Ezt a szövegváltozatot az Európa Tanács Közgyűlése tizennyolcadik ülésén, 

1949. szeptember 8-án módosító javaslat nélkül el is fogadta225, és lényegében 

így került be az 1950. február 15-én kelt tervezetbe is.226 Mindösszesen két 

apróbb technikai változtatásra került ekkor sor, amennyiben a „fent említett” 

jogok („the fundamental rights and freedoms enumerated above”)  helyett az 

„ezen” jogok („these fundamental rights and freedoms ”), illetőleg a garantált 

(„guaranteed” ) helyett az adott esetben az állam pozitív cselekvési 

kötelezettségét is magában foglaló227 biztosított („secured” ) kifejezés került 

alkalmazásra. Mindkét módosításnak szövegezéstechnikai okai voltak, 

azonban az előkészítő iratokból csupán ez utóbbi fordulat magyarázata lelhető 

fel: az Egyezménynek nem célja egyfajta nemzetközi garanciarendszer 

felállítása, éppen ezért a korábbi szövegváltozatokból a garantál kifejezést a 

tervezet valamennyi cikkelyéből törölték.228 

 

Az Egyezmény végső szövegváltozatának kidolgozására hivatott Szakértői 

Bizottság (Committee of Experts)  hatodik ülésén, 1950. február 6-án jelent 

meg először az angol fordításban a diszkrimináció („discrimination”)  

                                                 
223 Collected Edition o f the „Travaux préparatoires” Volume I.  208. 
224 Collected Edition of the „Travaux préparatoires” Volume I.  230. 
225 Collected Edition of the „Travaux préparatoires” Volume I I. Martinus Nijhoff, The Hague, 1975. 
134. 
226 Doc. A 833, lásd: Collected Edition of th e „Travaux préparatoires” Volume I II. Martinus Nijhoff, 
The Hague, 1976. 238. 
227 BUSUTTIL, Edwin, The Case -law of the Commission as Regards Non -Discrimination (Article 14 of 
the Convention) , In: DE SALVIA, Michele, VILLIGER, Mark E. (eds.), The Birth of Eur opean Human 
Rights Law,  Nomos, Baden-Baden, 1998, 33. 
228 Collected Edition of the „Travaux préparatoires” Volume I II. 260. 
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kifejezés az egészen addig használt különbségtétel („distinction” ) helyett229, 

bár már a következő ülésen visszatértek (időlegesen) a korábban használt 

„distinction ” fordulathoz.230 Ezen változásra az előkészítő iratokból 

magyarázatot nem tudunk adni, különös tekintettel arra a tényre, hogy a 

francia szövegváltozat következetesen a „distinction”  kifejezést alkalmazza. 

Az ezen tervezetet megelőző szóhasználatra magyarázat lehet az a tény, hogy 

az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata is elsődlegesen (bár, miként azt a 

korábbiakban már bemutattuk, korántsem kizárólagosan) a „distinction”  

kifejezést használja, mely sok tekintetben mintaként szolgált a kodifikátorok 

számára. A „discrimination”  szó felbukkanása pedig talán annak a 

következménye, hogy ezen tervezet elkészítésekor feltehetően a korábbiaknál 

nagyobb brit befolyás érvényesült, amit igazolhat az a tény is, hogy a francia 

szövegváltozatban megmaradt a „distinction”  kifejezés. Hangsúlyozzuk 

ugyanakkor, hogy ez csupán feltételezés részünkről, a travaux préparatoires  

ugyanis nem ad útmutatást arra vonatkozóan, hogy ezt a tervezetet pontosan 

kik készítették. Közvetett módon azonban állításunkat látszik alátámasztani az 

a tény, hogy a későbbiekben is a „discrimination”  szót tartalmazó 

szövegváltozatot Nagy-Britannia jegyezte. Pettiti egyébként a különbségtétel 

okát abban véli felfedezni, hogy az Egyezmény kidolgozóinak szemében a két 

kifejezés teljesen egyenértékű volt, ezért nem tulajdonítottak nagy jelentőséget 

a francia és angol változat közötti eltérésnek.231 

 

A későbbiekben azonban komoly értelmezési viták forrásává vált az a tény, 

hogy az Egyezmény egyaránt hiteles angol és francia változata nem teljesen 

ugyanúgy fogalmazott a hátrányos megkülönböztetés tilalmával 

kapcsolatosan, mely értelmezési vitának végül maga a Bíróság vetett véget 

azzal, hogy ítélkezési gyakorlatában egyértelműen az angol változat mellett 

foglalt állást.232 

                                                 
229 Collected Edition of the „Travaux préparatoires” Volume I II. 224. 
230 Collected Edition of the „Travaux préparatoires” Volume I II. 238. 
231 PETTITI, Louis-Edmond, DECAUX, Emmanuel, IMBERT, Pierre-Henri, La Convention européenne 
des Droits de l’homme: commentaire article par article , Economica, Paris, 1995, 476. 
232 Belga nyelvi ítélet 1B. rész 10. pont  



 - 78 - 

 

1950. március 6-án, a Szakértői Bizottság ülésén Nagy-Britannia képviselője 

újabb, érdemi módosító javaslatot terjesztett elő.233 A javaslat értelmében a 

hátrányos megkülönböztetés tilalmát kimondó, a sorszámozásban immáron 14. 

számot kapó cikkely tartalma úgy módosult, hogy a tervezet kimondta volna: 

„Mindenki egyenlő a jog előtt, és egyenlő jogvédelemre tarthat igényt. Ez a 

cikkely azonban nem tiltja az ésszerű jogi különbségtételt a kiskorúak, 

valamint az elmebetegek vonatkozásában. Az Egyezményben foglalt 

valamennyi jogot mindenki számára oly módon kell biztosítani, hogy az ne 

valósítson meg megkülönböztetést, például faj, bőrszín, nem, nyelv, vallás, 

politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi  származás, tulajdon, 

születés vagy egyéb helyzet alapján.”  Ezen javaslathoz rögvest módosító 

indítvány került benyújtásra, visszacsempészve a szövegbe a kisebbséghez 

tartozás alapján történő különbségtétel lehetőségét.234 

 

Ezt követően a Szakértői Bizottság már két szövegváltozattal dolgozott: „A” 

változatként a fentiek szerint módosított brit javaslatot, „B” változatként pedig 

az általunk részletesen bemutatott eredeti javaslatot köröztették. Érdemes 

néhány pontban ezúttal is összegezni a két javaslat közötti eltéréseket: 

- a brit javaslat a jogi egyenlőség kifejezett kimondását („All are equal 

before the law”)  is tartalmazta, szemben a Szakértői Bizottság 

javaslatával; 

- a brit javaslatban szerepelt az „egyéb helyzet” szerinti különbségtétel, 

mely egyértelmű közelítést jelent az Emberi Jogok Egyetemes 

Nyilatkozata szövegváltozatához; 

- a brit javaslat (feltehetően ez esetben is az Egyetemes Nyilatkozat 

mintájára) a vagyoni helyzet szerinti különbségtételt immáron a 

„property”  kifejezéssel kívánta szövegszerűen is megragadni, szemben 

                                                 
233 Collected Edition of the „Travaux pr éparatoires” Volume I II. 288. 
234 Collected Edition of the „Travaux préparatoires” Volume I II. 294. 
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a Szakértői Bizottság tervezetében szereplő, tartalmilag azonos 

jelentésű „fortune”  kifejezéssel; 

- a két javaslat között eltérés volt a tekintetben, hogyan is fogalmazzák 

meg a nemzeti kisebbséghez tartozást mint a hátrányos 

megkülönböztetés egyik jogcímét, abban azonban mindkettő közös 

volt, hogy ezen jogcímnek szerepelnie kell az Egyezmény majdani 

szövegében, függetlenül az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata 

tartalmától. A brit javaslat szövegszerűen végül az „association with”,  

a Szakértői Bizottság tervezete pedig a „belonging to”  fordulattal 

kívánta a kérdés szabályozását; 

- a brit javaslat a hátrányos megkülönböztetés tilalmát az angol 

változatban a „distinction”  kifejezéssel kívánta jelölni, miközben a 

Szakértői Bizottság tervezete a „discrimination ” kifejezés alkalmazását 

javasolta. Abban azonban mindkét változat közös volt, hogy a francia 

nyelvű szövegtervezet a „distinction”  kifejezést alkalmazza.235 

 

A két javaslat hosszú ideig párhuzamosan futott236, mígnem az 1950. június 

15-re elkészülő tervezet a két javaslatot ötvözte. A Szakértői Bizottság 

tervezetét fogadta el annyiban, amennyiben a „discrimination”  kifejezés 

került a végleges tervezetbe, és abban nem szerepelt a britek által javasolt jogi 

egyenlőségi formula. A brit javaslat pedig annyiban került elfogadásra, 

amennyiben a kisebbségekhez tartozást az „association with”  fordulat, a 

tulajdon szerinti megkülönböztetés tilalmát a „property”  fordulat átvételével 

szabályozta, illetőleg megjelent a tervezetben az egyéb helyzet szerinti 

különbségtétel lehetősége is.237 

 

 

                                                 
235 Collected Edition of the „Travaux préparatoires” Volume I II. 320-322. 
236 Lásd például: Collected Edition of the „Travaux préparatoires” Volume I V. Martinus Nijhoff, The 
Hague, 1977, 54. és 64. 
237 Collected Edition of the „Travaux préparatoires” Volume I V. 224-226. 



 - 80 - 

Legutolsó érdemi módosításként az Emberi Jogi Albizottság (Sub-Committee 

on Human Rights) 1950. augusztus 4-i ülésén még inkább egyértelművé tette, 

hogy a diszkrimináció tilalmára nem kíván önálló jogként tekinteni, csupán 

járulékosan, más, az Egyezményben foglalt jogokkal összefüggésben tartja 

lehetségesnek e jog sérelmét: „Az ebben az Egyezményben foglalt jogok és 

szabadságok élvezetét…”  („The enjoyment of the rights and freedoms defined 

in this Convention… ”)238, mely módosítást a Miniszteri Bizottság is támogatta 

1950. augusztus 7-i ülésén.239 

 

A fenti folyamat eredményeként alakult ki tehát az Egyezmény 14. cikkelye, 

melynek hivatalos magyar fordítása a következőképpen hangzik: „A jelen 

Egyezményben meghatározott jogok és szabadságok élvezetét minden 

megkülönböztetés, például nem, faj, szín, nye lv, vallás, politikai vagy egyéb 

vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, nemzeti kisebbséghez tartozás, 

vagyoni helyzet, születés szerinti vagy egyéb helyzet alapján történő 

megkülönböztetés nélkül kell biztosítani.” 240  

 

Összességében elmondhatjuk, hogy a végső szövegváltozat jelentős mértékben 

hasonlít az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata szövegszerű változatára, a 

tartalmilag azonos jelentéssel bíró, de formálisan eltérően megfogalmazott 

megkülönböztetési szempontok kiküszöbölése minden esetben meg is történt. 

A két dokumentumot összehasonlítva lényeges eltérésként talán csak a 

kisebbséghez tartozáson alapuló hátrányos megkülönböztetési ok nevesítése 

említhető, melynek indoka viszont a hozzászólások alapján egyértelműen 

rekonstruálható: olyan területről beszélhetünk, mely Európa számára 

                                                 
238 Collected Edition of the „Travaux préparatoires” Volume V. 84. 
239 Collected Edition of the „Travaux préparatoires” Volume V. 128. 
240 A hivatalos angol szöveg szerint: „The enjoyment of the rights and freedoms set forth in this 
Convention shall be secured without discrimination on any ground such as sex, race, colour, language, 
religion, political or other opinion, national or social origin, association with a national minority, 
property, birth or other status.” A hivatalos francia szöveg szerint: „La jouissance des droits et libertés 
reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment 
sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, 
l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute 
autre situation.” 
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kiemelten fontos, azonban az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatában a 

gyarmati rendszer „végóráiban” nem tűnt időszerű lépésnek annak 

szerepeltetése. Nem véletlen, hogy a brit javaslatból (melyet tehát egy volt 

gyarmatbirodalom terjesztett elő) hiányzott ez az ok, és csak külön módosító 

javaslattal sikerült azt a szövegtervezetbe visszaemelni. 

 

IV. Az Emberi Jogok Európai Bírósága megközelítése 

diszkriminációs ügyekben 

 

 

Az Emberi Jogok Európai Bírósága a hátrányos megkülönböztetés tilalmának 

vizsgálata során rendkívül sok szempontra van tekintettel egyidejűleg, mely 

szempontok a Bíróság esetjogában kerültek részletes kimunkálásra. Mielőtt a 

hátrányos megkülönböztetés tilalmával kapcsolatos sajátosságok vizsgálatába 

kezdenénk, kiindulópontként rögzítenünk kell, hogy természetszerűleg egy 

kérelem érdemi vizsgálatához diszkriminációs ügyek esetében is 

elengedhetetlen a különféle eljárásjogi előfeltételek teljesítése.241 Ezen 

feltételek közül kizárólag a belső jogorvoslatok kimerítését említjük meg 

néhány mondatban, mint amely rendelkezik néhány sajátos vonással 

dolgozatunk tárgya vonatkozásában.  

 

Az Egyezmény 35. cikk (1) bekezdésének értelmében a Bíróság kizárólag 

olyan ügyekkel foglalkozhat, melyekben a kérelmező a belső jogorvoslatokat 

kimerítette.242 Ez a kötelezettség a Bíróság megfogalmazásában azt jelenti, 

hogy mielőtt a kérelmező egy, az állammal szembeni ügyet nemzetközi 

fórumok elé vinne, először a nemzeti jogrendszer által biztosított 

lehetőségeket kell igénybe vennie. Ebből következően, az államnak nem kell 

                                                 
241 OVEY, Clare, WHITE, Robin C.A., Jacobs & Wh ite, The European Convention on Human Rights,  
Oxford University Press, 2006, 482-489. 
242 Erről a kérdésről általában lásd: BÁRD Károly, A belső jogorvoslati lehetőségek kimerítése mint a 
nemzetközi fórumok igénybevételének előfeltétele.  Acta Humana 1994. No. 15-16. 75-81. 
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megindokolnia nemzetközi fórumok előtt azon cselekedetét, mely 

vonatkozásban lehetőséget kínált az igényérvényesítésre saját belső 

jogrendszerében, ám azzal a kérelmező nem élt, még akkor sem, ha egyébként 

a jogsértés nyilvánvalónak tűnik, mint történt az a Gergel ügyben 243 is. A 

tényállás szerint a kérelmezőt a vasúti rendőrség tagjai súlyosan bántalmazták, 

ráadásul a kérelmező állítása szerint még 1500 szlovák koronát is elloptak 

tőle, azonban beadványával a belső jogorvoslatok kimerítésének hiánya miatt 

nem is foglalkozott érdemben a Bíróság. 

 

A belső jogorvoslatok kimerítésének kötelezettsége csak a hatékony (érdemi) 

jogorvoslatokra vonatkozik244, azaz azon nemzeti fórumokra, melyek 

alkalmasak arra, hogy az ügyet érdemben is felülbírálják. Az Egyezmény fenti 

rendelkezése (összhangban a hatékony jogorvoslathoz való jogot kimondó 13. 

cikkellyel) abból is következik, hogy az Emberi Jogok Európai Egyezménye 

által kínált jogvédelmi mechanizmus csupán szubszidiáriusnak tekinthető a 

nemzeti jog által kínált lehetőségekhez képest.245 A belső jogorvoslatok 

kimerítésének követelménye a kérelem valamennyi, a Bíróság előtt felhívott 

aspektusára kiterjed, nem elegendő csupán annak igazolása, hogy valamely 

hasonló ügyben volt folyamatban eljárás a nemzeti hatóságok előtt. Éppen 

ezért legalább részben nem fogadható el az a kérelem, melyben a panaszos 

azon érvelését, hogy valamilyen tulajdonságára tekintettel hátrányos 

megkülönböztetésben részesült, a strasbourgi bíróság előtt adja elő először.246 

Ez történt egyebek között az Oláh ügyben 247 is, ahol a kérelmező a rendőri 

intézkedés következtében elhunyt férjének roma származására, és az ebből 

eredő hátrányos megkülönböztetésre egyetlen belső fórum előtt sem 

                                                 
243 ECHR, Gergel kontra Szlovákia ügy , 2006. május 4-i elfogadhatósági határozat (ügyszám: 
16926/03)  
244 ECHR, Valasinas kontra Litvánia  ügy , 2000. március 14-i elfogadhatósági határozat (ügyszám: 
44558/98) rendelkező rész 3. pont 
245 ECHR, Akdivar és mások kontra Törökország  ügy, 1996. szeptember 16-i ítélet (ügyszám: 
21893/93) 65. pont 
246 lásd például: ECHR, Tatishvili kontra Oroszország ügy,  2005. január 20-i elfogadhatósági 
határozat (ügyszám: 1509/02) rendelkező rész 2. pont 
247 ECHR, Oláh kont ra Magyarország ügy,  2004. szeptember 14-i elfogadhatósági határozat 
(ügyszám: 56558/00) rendelkező rész 3. pont 
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hivatkozott, így a Bíróság a kérelmet e tekintetben érdemi vizsgálat nélkül 

utasította el. 

 

A belső jogorvoslatok kimerítésével kapcsolatosan érdekes lehet annak 

vizsgálata, hogy vajon szükséges-e Magyarország esetében az Egyenlő 

Bánásmód Hatóság eljárásának kezdeményezése ahhoz, hogy a kérelmező 

hátrányos megkülönböztetés tilalmával kapcsolatos beadványával a 

strasbourgi bíróság érdemben foglalkozzon. Álláspontunk szerint az 

esélyegyenlőségi törvény rendelkezései alapján erre a kérdésre nemleges 

választ kell adni. Az Egyenlő Bánásmód Hatóság eljárása esetén ugyanis 

kártérítés nem kérhető, a Hatóság által esetlegesen kiszabott bírság az állam 

kasszájába folyik be, ráadásul a Hatóság határozata bíróság előtt 

megtámadható.248 Ez ugyanakkor nem jelenti azt, hogy kizárólag a 

Hatósághoz fordulást követően volna lehetséges valamely magyar bíróság 

előtt a hátrányos megkülönböztetés tilalmára hivatkozni. Ezen eljárás 

elsősorban azért lehet mégis célszerű, mert miután a Hatóság megállapította a 

diszkrimináció tényét, a sérelmet szenvedett fél adott esetben könnyebben tud 

a magyar bíróság előtt megfelelő elégtételt kapni.249 Mindezek miatt azt 

mondhatjuk, hogy megítélésünk szerint a kérelmező helyzetét erősítheti, ha 

beadványával először az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz fordul, azonban ezen 

lépés elmulasztása esetén sem kell kérelme strasbourgi elutasításával 

számolnia, ha a hátrányos megkülönböztetésre valamely nemzeti bíróság előtt 

egyébként hivatkozott. Áttekintve ugyanakkor az Egyenlő Bánásmód Hatóság 

elmúlt években kialakult gyakorlatát, általánosságban kijelenthető, hogy a 

Hatósághoz érkező beadványok döntő többsége magánfelek egymás közötti 

jogviszonyára vonatkozik, ebből következő módon a hátrányos 

megkülönböztetés tilalma sérelmére hivatkozással ezekben az ügyekben nem 

                                                 
248 2003. évi CXXV. törvény 16. § (1) bekezdés és 17. § (3) bekezdés 
249 Az esélyegyenlőségi törvény által nyújtott lehetőségek az antidiszkriminác iós jogvédelemben,  
Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédő Iroda, Másság Alapítvány, 2007, 22. 
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lehetne megalapozottan felhívni az Emberi Jogok Európai Bírósága 

eljárását.250  

 

4.1 A diszkrimináció tilalmát sérelmező panasz valóban egy, az 

Egyezményben foglalt joggal összefüggésben került-e említésre? 

 

Egy, a diszkrimináció tilalmának megsértésére hivatkozó kérelem érdemi 

vizsgálata során először is arra a kérdésre kell a Bíróságnak válaszolnia, hogy 

a panasz vajon valóban egy, az Egyezményben foglalt joggal összefüggésben 

került-e említésre vagy sem. Ezen kérdés vizsgálatára a 14. cikkely sajátos 

jogi helyzetére tekintettel van szükség. Az Emberi Jogok Európai Egyezménye 

ugyanis eredeti formájában járulékos jelleggel, az Egyezményben foglalt más 

cikkellyel összefüggésben tette lehetővé a diszkrimináció tilalmának 

megsértésére való hivatkozást. Miként azt a Bíróság a témában egyik 

legtöbbet hivatkozott Abdulaziz , Cabales és Balkandali  ügyben  is rögzítette: a 

Bíróság esetjoga alapján a 14. cikkely csak járulékos jelleggel, más, az 

Egyezményben foglalt joggal összefüggésben hivatkozható. Az 

Egyezményből is levezethető módon nincs önálló léte, hiszen csak az 

Egyezmény által védett más jogok és szabadságok élvezetével összefüggésben 

lehetséges az erre való hivatkozás. Jóllehet a diszkrimináció megsértésére 

hivatkozásnak nem szükségképpen előfeltétele egy másik cikkely megsértése 

(tehát ebben a vonatkozásban a cikkely önállónak tekinthető), mégis csak 

abban az esetben lehetséges a hátrányos megkülönböztetés tilalmára 

hivatkozás, ha az ügy összes körülményei egy vagy több másik cikkellyel is 

összefüggésbe hozhatóak.251 A Bíróság az esetek többségében igyekszik tágan 

értelmezni ezen önálló főcikkek alkalmazási köreit252, azonban nem 

korlátlanul. Sok esetben ráadásul ennek ellenére sem egyszerű annak 

meghatározása, hogy egy, a hátrányos megkülönböztetés tilalmával 
                                                 
250 Lásd: http://www.egyenlobanasmod.hu/index.php?g=jogesetek.htm (2008. szeptember 1-i letöltés) 
251 ECHR, Abdulaziz, Cabales és Balkandali kontra Egyesült Királyság ügy, 1985. május 28-i ítélet 
(ügyszám: 9214/80, 9473/81, 9474/81) 71. pont 
252 OVEY, WHITE i.m. 420. 
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összefüggésbe hozott eset vajon besorolható-e az Egyezmény egy másik 

cikkelye alá is egyidejűleg.  

 

Példának okáért a McQuiston ügyben 253 egy ír rab azt kifogásolta, hogy ő 

diszkrimináció áldozata, hiszen őt nem különítették el a brit raboktól, 

miközben ilyen elkülönítés egyébként Észak-Írország börtöneiben létezik. Ezt 

a fajta fordított diszkriminációra hivatkozást a Bizottság azonban 

elfogadhatatlannak nyilvánította, azzal az indokolással, hogy az Egyezmény 

alapján senkinek sem lehet joga elkülönített őrizetre.  

 

Ennél kevésbé volt abszurd a Haas ügy , melyben a kérelmező házasságon 

kívüli gyermek volt, azonban az apja sohasem ismerte őt el fiaként, jóllehet az 

apa rendszeresen fizette a gyermektartást, látogatta is gyermekét, sőt közös 

utazásokon is részt vettek. Az apa aztán végrendelet nélkül hunyt el, vagyonát 

pedig az unokaöccse örökölte. A kérelmező az örökség egy részét követelte az 

unokaöcstől, azonban a nemzeti bíróság nem adott neki igazat. Az Emberi 

Jogok Európai Bírósága is úgy ítélte meg, hogy az ügy nem tartozik a magán- 

és családi élet védelmét kimondó 8. cikkely hatálya alá, tekintettel arra, hogy 

az apa és gyermeke nem éltek az Egyezmény alkalmazásához szükséges 

tényleges családi életet. Ebből következő módon pedig a Bíróság a 

kérelemnek a hátrányos megkülönböztetést sérelmező részével, melyben a 

kérelmező azt kifogásolta, hogy a házasságból született és házasságon kívüli 

gyermek öröklési jogi szempontból nincsenek azonos jogi helyzetben, már 

érdemben nem is foglalkozott.254 

 

 

                                                 
253 ECHR, McQuiston kontra Egyesült Királyság ügy , 1986. március 4-i elfogadhatósági határozat 
(ügyszám: 11208/84) rendelkező rész 4. pont 
254 ECHR, Haas kontra Hollandia ügy , 2004. január 13-i ítélet (ügyszám: 36983/97) 45. pont. Ez az 
ítélet ugyanakkor nem azt jelenti a Bíróság esetjogában sem, hogy semmilyen körülmények között 
nem lehetséges öröklés a szülő és a házasságon kívüli gyermek között. Eltérő tényállás alapján 
legalábbis erre a megállapításra jutott a Bíróság a Merger és Cros kontra Franciaország  ügyben 
hozott 2004. december 22-i ítéletben (ügyszám: 68864/01), lásd különösen az ítélet 49. pontját. 
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Látható tehát, hogy amennyiben egy diszkriminációs jellegű panasz nem 

sorolható be az Egyezmény valamely egyéb cikke alá is egyidejűleg, akkor az 

állam nem köteles diszkriminációmentes bánásmódot biztosítani.255 A 

hátrányos megkülönböztetés tilalmának ezen járulékos jellegén aztán a 12. 

kiegészítő jegyzőkönyv módosított: 2005. április 1. (a kiegészítő jegyzőkönyv 

hatályba lépése) óta immáron lehetőség van elviekben arra is, hogy a 

kérelmező önállóan, kizárólag a diszkrimináció tilalmának megsértésére 

hivatkozással nyújtson be panaszt a Bírósághoz. Erre azonban mindeddig a 

gyakorlatban lényegében egyáltalán nem került sor, melynek oka 

megítélésünk szerint kettős: egyfelől, nincs a Bíróságnak értékelhető esetjoga, 

így meglehetősen nagy kockázatot jelent a kérelmezők részéről a „bevált” út 

helyett a járatlant választani. Másfelől pedig, a kiegészítő jegyzőkönyvnek az 

Európa Tanács 47 tagállama közül mindössze 15 részese, és csak további 22 

állam írta alá a jegyzőkönyvet, míg 10 állam még az aláírás fázisáig sem jutott 

el. Ily módon megállapítható, hogy a tagállamok többsége ellen nem is lehet 

jelenleg a diszkrimináció tilalmának megsértésére hivatkozással önállóan 

kérelmet benyújtani.256 

 

4.2 Sérült-e az a jog, amellyel összefüggésben hivatkoztak 

diszkriminációra? 

 

Amennyiben az eset túljutott az előző pontban bemutatott alapvizsgálaton, 

következő lépésként azt kell áttekintenünk, hogy vajon sérült-e az a jog, 

amellyel összefüggésben a diszkrimináció tilalma felhívásra kerül. A 

kérelmezők meglehetősen gyakran hívják fel beadványukban a hátrányos 

megkülönböztetés tilalmát kimondó 14. cikkelyt, azonban számos esetben a 

Bíróság kizárólag az önálló cikkely sérelmét vizsgálja, és a jogsértés 

megállapítását követően már nem foglalkozik a hátrányos megkülönböztetés 

                                                 
255 HARRIS, DJ, O’BOYLE, M, WARBICK, C., Law of the Europ ean Convention on Human Rights , 
Butterworths, London, 1995, 464. 
256 A 12. kiegészítő jegyzőkönyv jelentőségéről részletesen az utolsó fejezetben szólunk. 
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tilalmával. Ennek Partsch szerint elsősorban eljárásgazdaságossági okai 

vannak.257 Mindezt a Bíróság a Chassagnou ügyben  úgy fogalmazta meg, 

hogy amennyiben az önálló cikkely saját jogon és a 14. cikkellyel 

összefüggésben is felhívásra kerül, és megállapítható az önálló cikkely 

sérelme, általában nem szükséges az ügy 14. cikkely szempontjából történő 

vizsgálata, kivéve ha a kérdéses jog élvezetével kapcsolatos nyilvánvalóan 

egyenlőtlen bánásmód az adott ügy központi elemét adja.258 Általában 

elmondható, hogy abban az esetben vizsgálja a Bíróság önállóan is a 14. 

cikkelyt, ha olyan körülményre hivatkozik a kérelmező, melyet a Bíróság az 

alapul vett cikkel összefüggésben még nem értékelt.259 

 

Abban az esetben, ha az önálló cikkely sérelme mellett a hátrányos 

megkülönböztetés tilalmát kimondó cikkely sérelmét is előadja a kérelmező, 

logikailag öt lehetséges megoldás képzelhető el, hiszen nem feltétlenül 

szükséges sem az önálló cikkely, sem pedig a diszkrimináció tilalmának 

sérelme a kérelem sikeréhez (bár a kettő közül az egyik eredményes felhívása 

értelemszerűen már feltétel az eljárás sikeréhez). Miként a belga nyelvi 

ügyben  fogalmazott az Emberi Jogok Európai Bizottsága: „A 14. cikk 

alkalmazhatósága nem korlátozható azokra az esetekre, amikor egy másik cikk 

kísérő jellegű megsértésére is sor került. Az ilyen korlátozó alkalmazás 

megtagadná a 14. cikktől annak minden gyakorlati értékét. A diszkrimináció 

egyetlen hatása az Egyezmény egy másik cikke megsértésének súlyosbítása 

lenne. Ez az értelmezés aligha lenne összhangban a 14. cikk szövegezésével, 

amely megállapítja, hogy az Egyezmény be foglalt jogok és szabadságok 

élvezetét minden megkülönböztetés nélkül kell biztosítani, és ez nem csupán 

negatív kötelességet jelent az államok számára. … Megtörténhet, hogy az 

állam különböző intézkedései, amelyeket a területe, illetve lakossága 

                                                 
257 PARTSCH, K, Die Rechte und Freiheiten der europäischen Menschenrechtskonvention , Berlin, 
1966, 583. 
258 ECHR, Chassagnou és mások kontra Franciaország  ügy , 1999. április 29-i ítélet (ügyszám: 
25088/94, 28331/95, 28443/95) 89. pont 
259 PARTSCH, Karl Josef, Discrimination,  In: MACDONALD, R. St. J., MATSCHER, F., PETZOLD, H. 
(eds.), The European System for the P rotection of Human Rights , Martinus Nijhoff Publishers, 
Dordrecht, 1993, 589. 
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különb öző részeivel kapcsolatban hozott, nem vonja maga után az 

Egyezménynek a kérdéses jogot meghatározó cikkének megsértését, de a 

különbségtétel mégis jogsértést vonhat maga után, ha az állam magatartását a 

14. cikk szempontjából ítéljük meg.” 260 

 

Első (és talán leggyakrabban előforduló) lehetőségként, a Bíróság megállapítja 

az önálló cikkely sérelmét, melyre való tekintettel úgy dönt, hogy szükségtelen 

az ügy 14. cikkely szempontjából történő vizsgálata. Példának okáért a 

Dudgeon ügyben  a Bíróság kimondta, hogy a homoszexuálisokra vonatkozó 

eltérő jogi szabályozás sérti a magán- és családi élet tiszteletben tartásához 

való jogot, ezzel egyidejűleg hangsúlyozva, hogy erre való tekintettel 

szükségtelen az ügy 14. cikkely alapján történő vizsgálata261, hiszen a 

beadvány lényegét tekintve megegyezik a 8. és 14. cikkely olvasatában 

egyaránt. Megjegyezzük, hogy miként azt a dolgozat későbbi fejezeteiben 

részletesen is bemutatjuk, lényegében ezt a megközelítést alkalmazza a 

Bíróság mind a mai napig a véleménynyilvánítás szabadságával 

összefüggésben, azaz nem állapítja meg a 10. cikkel együtt olvasva a 14. 

cikkely sérelmét arra való hivatkozással, hogy a kérelmező 

véleménynyilvánításhoz való jogát politikai nézeteire tekintettel korlátozták.262 

 

Második lehetőségként elképzelhető, hogy az önálló cikkely nem sérült ugyan, 

de a 14. cikkellyel együtt olvasva megállapítható a jogsértés. Ez a helyzet áll 

fenn például a Pine Valley Developments Ltd. és mások ügyben,  ahol a 

kérelmező társaságok fő tevékenysége ingatlanok megvásárlása és fejlesztése 

volt, míg a harmadik kérelmező ezen társaságok ügyvezetője és egyben 

egyedüli tulajdonosa volt. A Bíróság megítélése szerint a második kérelmező 

(Healy Holdings) vonatkozásában nem sérült meg az Egyezmény 1. kiegészítő 

jegyzőkönyv 1. cikkében foglalt tulajdonhoz való jog önállóan vizsgálva, 

                                                 
260 Belga nyelvi ítélet  1B. rész 10. pont. Kardos Gábor fordítása. KARDOS [1992] i.m. 31.  
261 ECHR, Dudgeon kontra Egyesült Királyság ügy , 1981. október 22-i ítélet (ügyszám: 7525/76) 67. 
pont 
262 részletesen lásd a dolgozat XI. fejezetét 
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ugyanis a kormány által felvázolt céllal arányos volt a kérelmezők építési 

engedélyének visszavonása. Ugyanakkor a tulajdonjoggal együttes olvasatban 

megsérült a 14. cikk, hiszen a Bíróság megítélése szerint az ír kormány 

semmilyen ésszerű magyarázattal nem támasztotta alá, hogy miért csak egyes 

tulajdonosok építési engedélyének visszavonására került sor, miközben 

ugyanabban a körzetben más tulajdonosok engedélye változatlanul 

fennmaradt.263 

 

Harmadik lehetőségként a Bíróság elsődlegesen az ügyet diszkriminációs 

szempontból vizsgálja meg, és a jogsértés megállapítása esetén úgy ítéli meg, 

hogy szükségtelen az esetet az önálló cikkely szempontjából is megvizsgálni. 

A Burghartz ügyben  a kérelmező azt kifogásolta, hogy a svájci hatóságok nem 

engedték meg számára, hogy saját családneve helyett a férje nevét vegye fel. 

A Bíróság úgy ítélte meg, hogy az ügy lényegi eleme volt a nemi alapú 

hátrányos megkülönböztetés a névviselés vonatkozásában264, éppen ezért 

kizárólag a 8. cikkely 14. cikkellyel együttes olvasatát vizsgálta és állapította 

meg a jogsértést. 

 

Negyedik lehetőségként elképzelhető, hogy a Bíróság mind az önálló cikkely, 

mind pedig annak 14. cikkellyel együttes olvasata vonatkozásában 

megállapítja a jogsértést. A Marckx ügyben 265 a Bíróság megállapította a 8. 

cikkely sérelmét a tekintetben, hogy a házasságon kívül született gyermek 

anyjának is elismerő nyilatkozatot kellett tennie az anyaság megállapításához 

és az ezzel összefüggő joghatások kiváltásához, majd ezt követően az ügyet a 

14. cikkely szemszögéből is megvizsgálta.266 Egyet kell értenünk Ovey és 

White azon megállapításával, hogy nem könnyű egyértelműen meghatározni, 

mikor és pontosan milyen szempontok alapján ítéli úgy a Bíróság, hogy egy 

                                                 
263 ECHR, Pine Valley Developments Ltd. és mások kontra Írország  ügy , 1991. november 29-i ítélet 
(ügyszám: 12742/87) 64. pont 
264 ECHR, Burghartz kontra Svájc ügy , 1994. február 22-i ítélet (ügyszám: 16213/90) 21. pont 
265 ECHR, Marckx kontra Belgium ügy , 1979. június 13-i ítélet (ügyszám: 6833/74) 
266 ECHR, Marckx kontra Belgium ügy , 1979. június 13-i ítélet (ügyszám: 6833/74) 31. és az azt 
követő pontok 
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adott ügyben a diszkriminációs elem az ügy lényegi részét képezi, és mikor 

nem.267 

 

Végezetül, természetesen az sem zárható ki, hogy a Bíróság a panaszt mind az 

önálló cikkely, mind annak a 14. cikkellyel együttes olvasata alapján 

alaptannak nyilvánítja és elutasítja, miként történik az az elfogadhatatlanná 

nyilvánított minden eset alkalmával. Ugyanez történt a magyar vonatkozású 

Rekvényi ügyben  is, ahol a Bíróság szerint sem a véleménynyilvánítás joga, 

sem az egyesülési jog, sem pedig ezekkel együttes olvasatban a hátrányos 

megkülönböztetés tilalma nem sérült azáltal, hogy a fegyveres testületek 

politikai tevékenységét a rendszerváltás után korlátozták Magyarországon. 

 

4.3 Beszélhetünk-e különböző bánásmódról? 

 

Abban az esetben, ha megállapítást nyert, hogy a hátrányos megkülönböztetés 

tilalmára formai szempontból jogszerűen hivatkoztak, a tartalmi szempontok 

fognak előtérbe kerülni, és ez alapján folytatódik a kérelem vizsgálata. Első 

lépésként azt kell megvizsgálnunk, hogy vajon beszélhetünk-e egyáltalán 

különböző bánásmódról vagy sem. Ehhez elengedhetetlen annak elemzése, 

hogy a kérelmező pontosan mely csoporttal kívánja összehasonlítani a saját 

helyzetét, mely fázist a választott munkamódszer alapján összehasonlító 

módszerként aposztrofálhatjuk. A Bíróság esetjoga alapján némely ügyekben 

azt várja el, hogy a kérelmező egy vele azonos („similar ”) helyzetben levő 

csoporthoz képest mutassa be saját helyzetét, míg más ügyekben elegendőnek 

találja, hogy egy, a kérelmezőhöz hasonló („analogous ”) helyzetű csoport 

helyzetét mutassa be.268 Gerards álláspontja szerint a Bíróság a két kifejezést 

egymás szinonimájaként használja269, meglátásunk szerint a Dixon által 

                                                 
267 OVEY, WHITE i.m. 422. 
268 HARRIS i.m.  471. 
269 GERARDS, J. H., Judicial Review in Equal Treatment Cases,  Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, 
2005, 127. (a továbbiakban: GERARDS [2005]) 
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használt „lényegében azonos” („relevantly similar ”) értelemben.270 Az 

azonosságot nem abszolút, hanem relatív módon, az adott ügy szempontjából 

lényeges tulajdonságok alapján kell vizsgálnunk.271 Arnardóttir ugyanakkor az 

eljárás ezen fázisát az „egyébként hasonló szituációk különbségeinek tesztje” 

(„the differences in otherwise similar situations test”)  néven említi272, 

feltehetően abból a megfontolásból, hogy a Bíróság esetjogában valójában 

nem az összehasonlítható helyzetek közötti azonosságokat, hanem az azok 

közötti különbségeket vizsgálja. A Bíróság legújabb esetjogából pedig már 

levezethető az „össze nem hasonlíthatósági” teszt is, azon esetek 

vonatkozásában, amikor az állam azonos módon kezel olyan személyeket vagy 

csoportokat, amelyek helyzete egymástól lényegesen eltér.273 Az 

összehasonlítási pár megfelelő vagy éppen hibás kiválasztása alapjaiban 

döntheti el a hátrányos megkülönböztetés tilalmával kapcsolatos ügy 

végkimenetelét.  

 

Ezzel a kérdéssel már a hátrányos megkülönböztetés tilalmával kapcsolatos 

bizonyítási kérdések vizsgálatához jutunk el. Általánosságban elmondhatjuk, 

hogy a Bíróság gyakorlata alapján a kérelmezőnek kell igazolnia, hogy 

különböző bánásmód történt, míg a bepanaszolt állam kormánya köteles 

igazolni, hogy ez a különbségtétel jogszerűen igazolható.274 Nem állítható 

ugyanakkor, hogy a nemzeti (polgári, büntető vagy éppen közigazgatási) 

eljárásjogokban tipikusnak mondható, egyértelműen meghatározható 

bizonyítási teherről beszélhetnénk a strasbourgi Bírósággal összefüggésben: 

egyrészt a Bíróság maga is mindent megtesz az adott ügy szempontjából 

releváns tények felderítése érdekében, és nem bízza rá teljes mértékben a 

                                                 
270 DIXON, Emma, Freedom from Discrimination in Respect of Convention Rights , In: HILL, Lord 
Lester of Herne, PANNICK, David (eds.), Human Rights Law and Practice,  Butterworths, London, 
1999, 230. 
271 MORAWA, Alexander H. E., The Evolving Human Right to Equality,  European Yearbook of 
Minority Issues, Vol. 1. 2001/1. 164. 
272 ARNARDÓTTIR i.m. 51. 
273 Thlimmenos ítélet  44. pont 
274 ECHR, Nachova és mások kontra Bulgária ügy , a Nagykamara 2005. július 6-i ítélete (ügyszám: 
43577/98, 43579/98), 91. és 92. pontok 
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felekre a bizonyítékok szolgáltatását275, másrészt a Bíróság teljes mértékben 

szabadon mérlegeli az elé terjesztett bizonyítékokat.276 Maga a Bíróság is 

megfogalmazta ezt az Írország kontra Egyesült Királyság ügyben , amikor 

kimondta, hogy a Bíróság megvizsgál valamennyi eléje tárt észrevételt, 

függetlenül attól, hogy azt melyik fél és milyen célból terjesztette elő.277 A 

Bíróság esetjogát vizsgálva általánosságban elmondható, hogy a bizonyítási 

teher kérdése már csak azért is rendkívül kényes kérdés, mert a panaszos 

személy és a bepanaszolt állam nincsenek egy súlycsoportban a bizonyítási 

lehetőségeiket tekintve. 

 

Ennek ellenére mégis megállapítható, hogy az ezen pont alapján szükséges 

bizonyítás elsődlegesen a kérelmező feladata. A Lithgow ügyb en a Bíróság 

kimondta: a 14. cikkely a hasonló helyzetben levő személyeket védi attól, 

hogy velük szemben különböző bánásmód érvényesülhessen.278 A 

kérelmezőnek kell megjelölnie azt a csoportot, amellyel megkülönböztetett 

módon bánnak, tekintettel arra is, hogy a sérelmezett helyzetek 

összehasonlíthatók legyenek.279  

 

Harris álláspontja szerint a kérelmezőnek általában nem jelent nehézséget 

annak igazolása, hogy kevésbé kedvezően bántak vele, mint másokkal.280 

Általában elfogadható ezen állítás igazságtartalma a közvetlen diszkrimináció 

esetében, ez azonban szinte lehetetlenné teszi ilyen felállás mellett a 

bizonyítást közvetett hátrányos megkülönböztetés esetén. A kérelmező 

számára ugyanis komoly nehézséget jelenthet annak igazolása, hogy egy 

látszólag semleges állami intézkedés hatását tekintve valójában egyes 

csoportok vonatkozásában eltérő, különösen azért, mert a Bíróság a bizonyítás 

                                                 
275 ARNARDÓTTIR i.m. 69. 
276 Nachova  és mások ítélet  147. pont 
277 ECHR, Írország kontra Egyesült Királyság ügy , 1978. január 18-i ítélet (ügyszám: 5310/71) 160. 
pont 
278 ECHR, Lithgow és mások kontra Egyesült Királyság ügy , 1986. július 8-i ítélet (ügyszám: 9006/80, 
9262/81, 9263/81, 9265/81, 9266/81, 9313/81, 9405/81) 177. pont 
279 ECHR, Fredin kontra Svédország ügy , 1991. február 18-i ítélet (ügyszám: 12033/86) 60. pont 
280 HARRIS i.m.  470. 
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során elég magasra helyezi a bizonyítási teher szintjét, amennyiben minden 

kétséget kizáró bizonyíték („proof beyond reasonable doubt”) létét várja el a 

felektől. Példának okáért a Velikova ügyben nem ítélte kétséget kizáró 

bizonyítéknak, hogy Concsev úr halála és a hatékony belső vizsgálat hiánya 

faji előítéletek miatt történt volna281, ily módon a Bíróság a hátrányos 

megkülönböztetés tilalmának megsértését nem is állapította meg. Straub a 

dolgozatunk 5.1 fejezetében részletesen is bemutatásra kerülő Balogh ügy  

alapján jegyzi meg, hogy ha a konkrét ügyben a minden ésszerű kétséget 

kizáró bizonyítékok rendelkezésre álltak volna, akkor valószínűleg még a 

panasz beadását megelőzően sikerülhetett volna az adott ügyet megoldani.282 

Ennek ellenére nem értünk egyet azzal a (meglátásunk szerint Straub 

tanulmányából következő) megoldással, hogy a Bíróságnak minden esetben el 

kellene tekintenie a „beyond reasonable doubt ” formula alkalmazásától, bár 

kétségtelen tény, hogy a Bíróságnak a hatékonyabb jogérvényesítés érdekében 

nem kellene ehhez a bizonyítási szinthez minden esetben (így különösen a 

közvetett diszkrimináció eseteiben) ragaszkodnia. 

 

A szakirodalom szerint tipikusan kétféle bizonyítási szint létezik a nemzetközi 

és nemzeti bíróságok diszkriminációs gyakorlatában: az Emberi Jogok Európai 

Bírósága által is használt „beyond reasonable doubt”  szintű bizonyítás, és az 

ún. „balance of probabilities”  szintű bizonyítás. A minden kétséget kizáró 

bizonyíték („beyond reasonable doubt”)  tipikusan a common law  

jogrendszerekben létező büntetőjogi standard, míg a lehetőségek egyensúlya 

(„balance of proba bilities”)  esetében a bíróságot csak arról kell a 

kérelmezőnek meggyőznie, hogy az általa előadott jogsérelem inkább 

valószínű, mint nem. Ez utóbbi megközelítés tipikusan a polgári jogra 

jellemző standardként határozható meg a common law  jogrendszerekben.283 

Érdekes azonban megjegyezni, hogy a Bíróság szerint a minden kétséget 

                                                 
281 ECHR, Velikova kontra Bulgária ügy , 2000. május 18-i ítélet (ügyszám: 41488/98) 93. pont 
282 STRAUB Dániel, Az első magyar bíró Strasbourgban , Fundamentum 2008/1. 64. 
283 KITCHING, Kevin, Non-Discrimination in Int ernational Law. A Handbook for Practitioners,  
Interights, London, 2005, 122. 
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kizáró bizonyíték szintje nem követel meg olyan magas fokú bizonyosságot, 

mint ami a büntetőeljárásokban szükséges284, bár a Bíróság eddigi esetjoga 

alapján nem látszik a kettő között érzékelhető különbség. Bonello bíró az 

Anguelova ügyben hozott részben eltérő véleménye szerint emberi jogi 

ügyekben a Bíróságnak egyenesen a „balance of probabilities”  standardot 

kellene alkalmaznia.285 E tekintetben egyetértünk az Emberi Jogok Amerika-

közi Bíróságának a Velasquez Rodriguez ügyben  hozott azon megállapításával, 

miszerint emberi jogi ügyekben az államok helyzete nem hasonlítható a 

büntetőügyekben szereplő vádlottak helyzetéhez. Az emberi jogi jogvédő 

intézmények célja nem az elkövető magánszemélyek felelősségre vonása, 

hanem sokkal inkább az áldozatok számára védelem biztosítása és számukra 

megfelelő elégtétel nyújtása.286 

 

Az Emberi Jogok Európai Bizottsága a Grandrath ügyben  úgy fogalmazott, 

hogy a diszkrimináció tilalma szükségképpen megköveteli, hogy a kérelmező 

összehasonlítsa a helyzetét legalább egy másik csoporttal, amelyhez képest ő 

eltérő (és nem mellékesen, kedvezőtlenebb) bánásmódban részesül, és ez a 

kedvezőtlenebb bánásmód semmilyen szempont alapján nem fogadható el.287 

Ezen csoportok közötti összehasonlítás egyfajta előzetes vizsgálatnak 

tekinthető, mely adott esetben azzal az eredménnyel is zárulhat, hogy nem 

történt a két csoport között különbségtétel. De még ha különbségtétel 

megállapítására kerül is sor, ekkor kell azt megvizsgálni, hogy ez a 

megkülönböztetés valamilyen oknál fogva nem fogadható-e el mégiscsak.288 A 

Bíróság esetjoga alapján azt is rögzíthetjük, hogy kizárólag a személyek 

közötti összehasonlítást fogadja el vizsgálódási alapként289, és elutasítja a 

                                                 
284 Írország kontra Egyesült Királyság ítélet  161. pont 
285 Lásd Bonello bírónak az Anguelova ítélethez  fűzött részben eltérő véleményének 9-10. pontjait. 
ECHR, Anguelova kontra Bulgá ria ügy, 2002. június 13-i ítélet (ügyszám: 38361/97) 
286 IACHR, Velasquez Rodriguez ügy (Interpretation of the Compensatory Damages ítélet),  1989. 
július 21-i ítélet, 134. pont 
287 ECHR, Grandrath kontra Németország ügy , 1966. december 12-i jelentés (ügyszám: 2299/64) 40. 
pont 
288

 PARTSCH i.m. 585. 
289 ECHR, Kjeldsen, Busk Madsen és Pe dersen kontra Dánia  ügy , 1976. december 7-i ítélet (ügyszám: 
5095/71, 5920/72, 5926/72), 56. pont 
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kérelmet, amennyiben a panaszos nem valamely személyhez vagy csoporthoz 

kötődő tulajdonságra hivatkozik beadványában. Ugyanakkor az is igaz, hogy a 

személyes tulajdonságok kérdését a Bíróság meglehetősen tágan értelmezi.290 

 

Az összehasonlíthatóság nehézségére a Bíróság esetjogából két közismert 

példát is felhívunk. A Van der Musse le ügyben  a kérelmező ügyvéd azt 

kifogásolta, hogy a magyar kirendelésekhez hasonló jogsegély nyújtására 

szakmájánál fogva teljesen ingyenesen volt köteles, ami megítélése szerint 

egyfelől kényszermunkának minősül, másfelől pedig más foglalkozásokkal 

összehasonlítva az ügyvédséget hátrányosan megkülönböztették, hiszen 

hasonló ingyenes kötelező munkára más szakmák esetében nincs példa. A 

Bíróság azonban úgy ítélte meg, hogy lényeges eltérések vannak az egyes 

foglalkozási szakmák szabályai között, így azok helyzete nem hasonlítható 

össze egymással.291 A Karlheinz S chmidt ügyben  a Bíróság elfogadta 

ugyanakkor, hogy a férfiak és nők helyzete egymással összehasonlítható a 

tűzoltóság számára fizetendő adó vonatkozásában, hiszen bár elvileg a német 

jog a férfiak számára választási lehetőségként írta elő az önkéntes tűzoltói 

tevékenységet és az adófizetési kötelezettséget, a gyakorlatban mégis minden 

esetben adófizetésre került sor, mely utóbbira a nők is kétségtelenül képesek 

lennének. Ily módon a konkrét ügyben az adófizetés vonatkozásában kizárólag 

nemi alapú különbségtétel történt.292 Az összehasonlíthatóság nehézségét 

mutatja, hogy az ügyben két, a véleményével kisebbségben maradó bíró úgy 

foglalt állást, hogy a különbségtétel alapja nem az adófizetés volt, hanem az a 

képesség, hogy az illető személyek részt tudnak-e venni szükség esetén a 

tűzoltási tevékenységben vagy sem.293 Az egyenlő bánásmódról szóló hazai 

törvény kommentárja is megjegyzi példaként, hogy eltérő eredményre 

juthatunk akkor, ha egy konkrét esetben egy cigány nőt egy nem cigány 

                                                 
290 GERARDS [2005] i.m. 112. 
291 ECHR, Van der Mussele kontra Belgium ügy , 1983. november 23-i ítélet (ügyszám: 8919/80) 46. 
pont 
292 ECHR, Karlheinz Schmidt kontra Németország  ügy , 1994. július 18-i ítélet (ügyszám: 13580/88) 
12. pont 
293 Spielmann és Gotchev bírák különvéleménye a Karlheinz Schmidt ítélethez  
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férfival hasonlítunk össze, nem pedig egy nem cigány nővel. Míg ugyanis az 

első esetben az összehasonlítás meg tudja ragadni a nemi és a faji 

diszkriminációt is, addig az utóbbi csupán a hátrányos megkülönböztetés faji 

aspektusát képes kiemelni.294 

 

Látható tehát, hogy a megfelelő összehasonlítási alap felhívása elsődlegesen a 

felek feladata, mely jogalapválasztás döntő mértékben befolyásolhatja aztán a 

születendő ítéletet. Jóllehet a megfelelő összehasonlítási alap megjelölése a 

kérelmező feladata, ennek ellenére a Bíróság nem fogadja el azokat 

automatikusan, már csak azért sem, mert miként azt az előző jogesetek 

példáján is láthattuk, nagyon sok esetben nem lehet egyértelmű, kizárólag 

egyetlen szempont alapján végrehajtható osztályozási sémákat alkalmazni. 

Weller találóan jegyzi meg ezzel kapcsolatosan, hogy az összehasonlító teszt 

akár teljesen ellentétes eredményre is vezethet, mint például az Európai 

Közösségek Bíróságának a terhes nőkkel szembeni diszkriminációra 

vonatkozó esetjoga295, amely összehasonlítási alap hiányában állapította meg a 

nemen alapuló közvetlen diszkriminációt a terhes nők elbocsátására296, miként 

ezt a dolgozat 8.3 fejezetében részletesebben is bemutatjuk majd. Éppen ezért 

állíthatjuk, hogy az Emberi Jogok Európai Bíróságának gyakorlatában nem az 

ebben a pontban bemutatott összehasonlító, hanem inkább a következő 

pontban kifejtésre kerülő ésszerűségi teszt tekinthető hangsúlyosabbnak. 

 

4.4 Az állam általi bizonyítás kérdései 

 

Amennyiben megállapítást nyert, hogy egy, a kérelmező helyzetével 

összehasonlítható helyzetben levő másik személyhez vagy csoporthoz képest 

hátrányos megkülönböztetésben részesült, az állam nyer lehetőséget arra, hogy 

kimentse magát. A Bíróság gyakorlata alapján azt mondhatjuk 

                                                 
294 KÁRPÁTI, BIHARY, KÁDÁR, FARKAS i.m. 51. 
295 Ennek vázlatos áttekintését lásd: KITCHING i.m.  148-149. 
296 WELLER Mónika, A diszkrimináció tilalma az Emberi Jogok Európai Bíróságának 
joggyakorlatában,  Acta Humana 2003/1-2. 27. (a továbbiakban: WELLER [2003]) 
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általánosságban, hogy nem ütközik bele a 14. cikkelybe a megkülönböztetés, 

ha  

- az objektív és ésszerű indokokon alapul, különös tekintettel az adott 

intézkedés céljára és hatására297, valamint 

- az alkalmazott intézkedés arányban áll az általa megvalósítani kívánt 

céllal.298 

 

Ezen szempontok vizsgálata már kivétel nélkül a bepanaszolt állam terhére 

esik, azonban elöljáróban ki kell emelnünk, hogy a bizonyítás nehézsége nem 

teljes mértékben független az alapul fekvő ügy jellegétől. A Bíróság 

gyakorlata alapján rendkívül jól meg kell tudnia indokolnia az álláspontját egy 

államnak ahhoz, hogy a különbségtételt a Bíróság indokoltnak lássa olyan 

típusú ügyekben, ahol a különbségtétel alapja különösen a férfiak és nők 

közötti különböző bánásmód299, nemzetiségi alapú megkülönböztetés300, 

vallási megkülönböztetés301, vagy éppen szexualitással kapcsolatos 

különbségtétel.302 Monaghan ugyanakkor ezt úgy értékeli, hogy a strasbourgi 

és luxemburgi gyakorlat között éppen az jelenti az eltérést, hogy az Európai 

Közösségek Bírósága közvetlen diszkrimináció esetében nem ismer kimentési 

okot, addig az Emberi Jogok Európai Bírósága esetjogában ilyenkor is 

lehetséges (mégha csak szűk körben is) kimentés.303 Meglátásunk szerint sok 

esetben a hátrányos megkülönböztetés tilalma érvényesíthetőségének 

hatékonysági korlátjaként értelmezhető a kimentési lehetőségek biztosítása, 

amely egyáltalán nem tűnik indokoltnak a diszkrimináció olyan súlyos 

                                                 
297 Megjegyezzük, hogy ezen szempont vizsgálatát Macdonald önálló tesztnek tekinti. Lásd: 
MACDONALD, R. St. J., The Margin of Appreciation,  In: MACDONALD i.m. 118. 
298 GRÁD András, A strasbourgi emberi jogi bíráskodás kézikönyve, Strasbourg Bt, Budapest, 2005, 
542. 
299 lásd például az Abdulaziz, Ca bales és Balkandali  ítéletet.  Példaként említhetjük még a Burghartz 
ítéletet , melyben a Bíróság a nemek közötti egyenlőséget kifejezetten az Európa Tanács tagállamai 
egyik fő céljaként említette. Lásd az ítélet 27. pontját 
300 lásd például: ECHR, Gaygusuz ko ntra Ausztria ügy , 1996. szeptember 16-i ítélet (ügyszám: 
17371/90) 
301 lásd például: ECHR, Hoffmann kontra Ausztria ügy , 1993. június 23-i ítélet (ügyszám: 12875/87) 
302 lásd például: ECHR, B. B. kontra Egyesült Királyság ügy , 2004. február 10-i ítélet (ügyszám: 
53760/00) 
303 MONAGHAN, Karon, Limitations and Opportunities: A Review of the Likely Domestic Impact of 
Article 14 ECHR , European Human Rights Law Review, 2001/2. 167-180. 
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eseteiben, mint például a faji alapon (és általában az egyéntől független 

személyes tulajdonságok alapján) történő megkülönböztetés. E tekintetben 

kétségtelenül hatékonyabbnak tekinthető a luxemburgi Európai Bíróság több 

esetben kimentésre lehetőséget nem biztosító eljárása, melyhez hasonló 

megoldást alkalmaz az Egyenlő Bánásmód Hatóság is a fajon, bőrszínen, 

nemzetiségen, nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozáson alapuló közvetlen 

hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés esetén.304 

 

A Bíróság gyakorlata alapján hangsúlyoznunk kell, hogy adott esetben az is 

diszkriminációnak minősülhet, ha az állam objektív és ésszerű indok nélkül 

elmulaszt különbséget tenni olyan személyek kezelése során, akiknek a 

helyzete lényegesen különbözik. A Thlimmenos ügyben  a Bíróság arra a 

következtetésre jutott, hogy a katonai szolgálatot lelkiismereti okokból 

megtagadó kérelmezőt aránytalanul sújtotta a vele szemben alkalmazott 

büntetőjogi szankció következményeként az, hogy büntetett előéletére 

tekintettel nem vették nyilvántartásba könyvvizsgálóként. Éppen ezért az 

állam azáltal, hogy nem tett különbséget a lelkiismereti meggyőződése 

következtében elítélt és a más okból büntetett személyek között, megsértette 

az Egyezmény 14. cikkelyét.305 Ez az eset egyben arra is példa, hogy a Bíróság 

a közvetett diszkriminációval szemben is fellép, annak ellenére, hogy az 

esetek döntő többségében a közvetlen diszkrimináció fogalmával operál. A 

már többször hivatkozott Abdulaziz , Cabales és  Balkandali  ügyben  a Bíróság 

nem találta megalapozottnak a kérelmezők közvetett faji megkülönböztetésre 

vonatkozó érveit, ugyanis a bevándorlást korlátozó intézkedések hatását nem 

találta elegendő indoknak arra, hogy megállapítsa azok rasszista jellegét.306 

 

 

                                                 
304 Bővebben lásd az Egyenlő Bánásmód Tanácsadó Testület 384/4/2008. (III. 28.) TT. számú 
állásfoglalását a bizonyítási kötelezettség megosztásával kapcsolatosan . 
305 Thlimmenos ítélet  44. pont 
306 Abdulaziz, Cabales és Balkandali ítélet 110-116. pontok 
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4.4.1 Jogszerű cél érdekében történt-e a különbségtétel? 

 

Már a belga nyelvi ügy  ítéletéből is következik, hogy csak abban az esetben 

diszkriminatív az eltérő bánásmód, amennyiben az objektív és ésszerű okból 

nem igazolható, azaz nem szolgál valamely jogszerű célt.307 A bepanaszolt 

államnak azért mégsem ennyire egyszerű a helyzete: nem elegendő csupán egy 

jogszerű cél bemutatása, hanem meggyőző bizonyítékot kell szolgáltatnia arra, 

hogy ezen cél és a panaszos által bemutatott hátrányos megkülönböztetés 

közötti összefüggés jogszerűen indokolható és arányos.308 Példának okáért a P. 

M. ügyben  a Bíróság nem fogadta el az Egyesült Királyság azon adójogi 

szabályát jogszerű célként, mely a házas apák számára tette lehetővé a 

gyermek gondozásával kapcsolatos költségekre tekintettel adókedvezmény 

igénybevételét a házasság felbontása után is, miközben nem biztosította 

ugyanezt a lehetőséget a házasságban nem élő apák számára. A Bíróság szerint 

nem tekinthető jogszerű célnak a házasság intézményének ily módon történő 

preferálása, hiszen általánosságban azon házasságban nem élő apák, akik 

szoros családi kapcsolatban élnek gyermekükkel, teljes joggal várhatnak el 

azonos jogokat és feltételeket az államtól, mint házasságban élő társaik, tehát 

az adókedvezmény lehetőségét rájuk is ki kellett volna terjeszteni.309 

 

Ugyanakkor néhány esetben már azt sem egyszerű eldönteni, hogy pontosan 

miért is történt a különbségtétel. Példának okáért a Stjerna ügyben  a 

kérelmező azt kifogásolta, hogy a finn hatóságok nem engedélyezték számára, 

hogy nevét Stjerna-ról Tavaststjerna-ra változtassa, merthogy az az őse, aki 

először viselte a Stjerna nevet, egy Tavaststjerna nevezetű ember törvénytelen 

fia volt. A Bíróság azonban más magyarázatot fogadott el erre a kérelmező 

beadványával ellentétben, nevezetesen, hogy a Tavaststjerna nevet a 

kérelmező családjában már több, mint 200 éve senki nem viselte, márpedig 

                                                 
307 Belga nyelvi ítélet  1B. rész 10. pont 
308 GRABENWARTER, Christoph, Europäische Menschenrec htskonvention,  Verlag C. H. Beck, 
München, 2003, 432.  
309 ECHR, P. M. kontra Egyesült Királyság ügy , 2005. július 19-i ítélet (ügyszám: 6638/03) 27-28. 
pontok 
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erre való hivatkozással a névváltoztatási kérelem elutasítása objektív és 

ésszerű indokon alapult.310 

 

Gerards álláspontja szerint a jogszerű cél meghatározásakor a Bíróság nem 

csupán az állam által előadott célokat vizsgálja, hanem néhány ügyben ezen 

túlmenően az adott intézkedés által elért egyéb hatásokat is figyelembe 

veszi.311 Álláspontunk szerint azonban bár kétségkívül igaz, hogy nem egy 

esetben a Bíróság olyan általános célokra is figyelemmel van ítélkezésekor, 

mint mondjuk „a gyermekek érdekeinek védelme”312 vagy éppen a 

„közegészség” az Egyezmény 8-11. cikkeinek (2) bekezdésében foglalt 

kimentési okok esetében, azonban nem feladata, hogy a bepanaszolt állam 

helyett találjon további érveket a kimentéshez. Másfelől ugyanakkor az is igaz, 

hogy az érintett államok a védekezés lehetséges módozatai közül szinte 

mindent igyekeznek bevetni az eljárás számukra kedvező lezárása érdekében, 

éppen ezért a Bíróság ilyen túlterjeszkedése már csak ezért is szükségtelen. 

Ugyanakkor nem szabad elfeledkeznünk az érem másik oldaláról sem, azaz 

elképzelhető, hogy a bepanaszolt állam nem fedi fel valós érveit a Bíróság 

előtt, így e tekintetben a Bíróságnak (az állam terhére) az egyéb, az ügyben fel 

nem hozott célokat és hatásokat is figyelembe kell vennie. Miként azt a 

Bíróság a belga rendőrség nemzeti szakszervezetének ügyében  megfogalmazta: 

„A Bíróságnak nincs oka annak feltételezésére, hogy a kormánynak más, 

káros szándékai lettek volna.” 313 

 

 

 

 

                                                 
310 ECHR, Stjerna kontra Finnország ügy , 1994. november 25-i ítélet (ügyszám: 18131/91) 51. pont 
311 GERARDS [2005] i.m.  137. 
312 ECHR, Sahin kontra Németország ügy , a Nagykamara 2001. október 11-i ítélete (ügyszám: 
30943/96) 55. pont 
313 ECHR, National Union of Belgian Police kontra Belgium  ügy , 1975. október 27-i ítélet (ügyszám: 
4464/70) 48. pont 
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4.4.2 Arányos-e ez a bánásmód az elérni kívánt céllal? 

 

A Bíróság azonban nem kizárólag ezen jogszerű cél fennálltát vizsgálja 

esetjogában, hanem egy arányossági tesztet is alkalmaz annak érdekében, 

hogy a diszkrimináció természetét vizsgálja. Az arányossági tesztre kizárólag 

akkor kerülhet sor, ha a jogszerű cél létét megállapította a Bíróság, hiszen 

annak hiányában szükségképpen jogszerűtlen lesz a különbségtétel.314 Éppen 

ezért nem fogadhatjuk el Harris azon állítását, miszerint a jogszerű cél és az 

arányosság vizsgálata valójában ugyanazon teszt két különböző módon történő 

megfogalmazása lenne.315 Érdekességképpen megjegyezzük, hogy az Emberi 

Jogok Amerika-közi Bírósága lényegében a strasbourgihoz hasonlóan 

értelmezi diszkriminációs ügyekben az arányosság kérdését, a Costa Rica 

alkotmányával kapcsolatos tanácsadó véleményben foglaltak szerint.316 

 

Ahogy a már említett Lithgow ügyben  fogalmazott a Bíróság, jogszerű cél 

fennállta esetén is megvalósul a diszkriminatív bánásmód, ha az alkalmazott 

intézkedések és az elérni kívánt cél nem állnak egymással arányban.317 Így 

például a már említett Abdulaziz , Cabales és Balkandali  ügyben  a Bíróság úgy 

foglalt állást, hogy a bevándorlókra vonatkozó eltérő munkaügyi szabályok a 

hazai munkaerőpiac védelme érdekében kétségkívül jogszerűek, de azon 

intézkedések, melyek ezen az alapon tesznek különbséget a férfiakra és nőkre 

vonatkozó szabályok között, már nem igazolhatók.318 E tekintetben is 

fenntartjuk azon korábbi állításunkat, hogy a Bíróság esetjogából nem tudjuk 

egyértelműen meghatározni, mely esetben áll fenn arányosság, és mely 

esetben állapítható meg annak hiánya.319 Általánosságban azt mondhatjuk, 

hogy ez mindig az adott ügy diszkriminatív elemeinek vizsgálata alapján 

                                                 
314 PARTSCH i.m.  590. Partsch ezen állítását a bírói esetjogból például a Marckx ítélet  38-41. pontjaival 
vagy az Abdulaziz, Cabales és Balkandali ítélet 79-83. pontjaival is alá tudjuk támasztani. 
315 HARRIS i.m.  478. 
316 IACHR, Proposed Amendments to the Naturalization Provisions of the Political Constitution of 
Costa Rica,  1984. január 19-i tanácsadó vélemény, 57. pont  
317 Lithgow ítélet  177. pont 
318 Abdulaziz , Cabales és Balkandali  ítélet  79. pont 
319 OVEY, WHITE i.m. 428. 
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határozható meg, azzal, hogy bizonyos természetű ügyek esetében (mint 

amilyen például a már többször említett nemi alapon történő 

megkülönböztetés is) sokkal szigorúbban vizsgálja a Bíróság az arányosság 

kérdését, mint más ügyekben. 

 

Arányosságról akkor beszélhetünk, ha a jogszerű cél érdekében meghozott 

intézkedések csak olyan mértékben korlátozzák az Egyezményben foglalt 

alapvető jogokat, amely az még éppen szükséges egy demokratikus 

társadalomban.320 Harris találóan mutat rá arra, hogy ezen szükségesség 

vizsgálata nem csupán az egyes korszakokban, de azon belül is az egyes 

régiókban is eltérő eredményekre vezethet.321 Ezen állítás igazolására két, 

Magyarországgal kapcsolatos ügyet hozunk példaként. A Rekvényi ügyben , 

1998-ban a Bíróság kifejtette, hogy a rendszerváltást megelőző időszakban 

Magyarországon a katonaságnál és a rendőrségnél kifejezett elvárás volt a 

párttagság követelménye, mely történelmi háttér fényében a rendszerváltás 

után négy évvel, 1994-ben indokolt lehet olyan intézkedések meghozatala, 

hogy a rendőrség tagjai ne folytathassanak politikai tevékenységet.322 Tíz 

évvel később, 2008-ban viszont már a Bíróság a vöröscsillag politikus általi 

nyilvános viselésének ügyében azt hangsúlyozta, hogy annak megtiltása a 

véleménynyilvánítás szabadságának szükségtelen korlátozása, hiszen 

Magyarország az elmúlt években az Európai Unió tagjává és stabil 

demokráciává vált.323 

 

 

                                                 
320 HILL, Lord Lester of Herne, PANNICK, David, Principles of Interpretation , In: HILL, PANNICK i.m. 
69. 
321 HARRIS i.m. 473. 
322 ECHR, Rekvényi kontra Magyarország  ügy, 1999. május 20-i ítélet (ügyszám: 25390/94) 47-48. 
pontok 
323 ECHR, Vajnai kontra Magyarország ügy,  2008. július 8-i ítélet (ügyszám: 33629/06) 48-49. 
pontok 
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4.5 Van-e az államnak az adott kérdés vonatkozásában mérlegelési 

jogköre? 

 

Az államoknak bizonyos mérlegelési jogkörük van a tekintetben, hogy 

bevezetnek-e és ha igen, milyen mértékben olyan rendelkezéseket, amelyek 

azonos szituációkat különbözőképpen ítélnek meg. Az állami lehetőségeket a 

Bíróság gyakorlatában kifejlesztett mérlegelési jogkör doktrínája324 („margin 

of appreciation ”) alapján ítéli meg a Bíróság. Van Dijk megállapítása szerint a 

Bíróság nem túlságosan gyakran hivatkozik a doktrínára325, mely 

megállapítással csak részben tudunk egyetérteni. A Bíróság ítéleteinek 

szövegében valóban nem túlságosan gyakran szerepel expressis verbis  a 

doktrínára történő utalás, azonban az ítéletek szellemiségét több esetben is 

áthatja a doktrína léte. Különösen akkor igaz ez, ha valamely kérdésben nincs 

közös európai konszenzus, vagy valamilyen oknál fogva egy, az európai 

konszenzussal ellentétes gyakorlatot kíván elfogadtatni a Bíróság, akár az 

adott ország sajátosságainak figyelembe vétele miatt (mint történt az például a 

Rekvényi ügyben ), akár a joggyakorlat továbbfejlesztése érdekében. 

 

A mérlegelési jogkör doktrínájának alapja a szubszidiaritás elve, melynek 

lényege, hogy bármely kérdésben a részes állami fórumokat illeti meg az 

elsőbbség, és a strasbourgi bíróság csak ezekhez képest mintegy mögöttesen 

jár el, amennyiben a nemzeti fórumok eljárása nem lenne kellően hatékony 

vagy eredményes.326 Az elv alapja, hogy a nemzeti hatóságok elviekben 

                                                 
324 Egyes szerzők a doktrínát diszkrecionális jogkörként említik. Álláspontunk szerint azonban a 
diszkrecionális jogkör a magyar jogi terminológiában sokkal inkább magában hordozza a 
méltányossági szempontok figyelembevételének lehetőségét, míg a strasbourgi bíróság esetjogában a 
doktrína azt jelenti, hogy az állam választási lehetőséggel rendelkezik egy adott kérdés megvalósítása 
tekintetében. Lásd például: BÁN Tamás, A diszkrimináció tilalma az Európai Emberi Jogi 
Egyezményben , Acta Humana 1991. No. 5. 50. (a továbbiakban: BÁN [1991]). Megjegyezzük 
ugyanakkor, hogy Masenkó Mavi Viktor ugyanezt a jogintézményt mérlegelési hatalomként említi 
2008-ban megjelent tanulmányában. Lásd: MASENKÓ MAVI Viktor, A mérlegelési hatalom 
problematikája az ember i jogok védelme terén,  Acta Humana 2008/1-2. szám 3-13. 
325 VAN DIJK, P., VAN HOOF, G.J.H., Theory and Practice of the European Convention on Human 
Rights,  Kluwer, The Hague, 1998, 727. 
326 SHELTON, Dinah, Subsidiarity and Human Rights Law,  Human Rights Law Journal, Vol. 27. 
(2006.) No. 1-4. 8. 
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sokkal inkább képesek a helyi szükségleteket és lehetőségeket felmérni, 

mintsem egy nemzetközi fórum.327 Éppen ezért a Bíróság nem egyfajta 

„negyedfokú fórumként” pozicionálja magát328: a nemzeti bíróságok eljárását 

csak egészen kivételesen, nyilvánvaló jogsértések esetén vizsgálja, és akkor 

sem az eljárás eredményére, hanem annak menetére helyezi a hangsúlyt.329 

Masenkó Mavi Viktor ezt azzal is magyarázza, hogy a nemzetközi bíróságok, 

így az Emberi Jogok Európai Bírósága legitimációja is végső soron a 

vonatkozó nemzetközi egyezményben részes tagállamok általi 

elfogadottságának a függvénye, ezért nem engedheti meg magának, hogy 

végletes konfrontációba kerüljön a részes államokkal.330 A szubszidiaritás elve 

az Egyezmény 1., 13. és 35. cikkeiből vezethető le. Az első cikkely 

értelmében a szerződő felek biztosítják az Egyezményben foglalt alapvető 

jogokat és szabadságokat a joghatóságuk alatt álló valamennyi személy 

számára. A 13. cikkely értelmében, ha valakinek az Egyezményben 

meghatározott jogait és szabadságait megsértették, joga van ahhoz, hogy a 

hazai bíróság előtt a jogsérelem hatékony orvoslását kérje. A 35. cikkely 

értelmében pedig az ügyet csak akkor lehet a Bíróság elé terjeszteni, ha 

előzőleg már az összes hazai jogorvoslati lehetőséget kimerítették. 

 

Az Emberi Jogok Európai Egyezménye 15. cikkelye értelmében háború vagy a 

nemzet létét fenyegető más rendkívüli állapot esetén bármely részes állam az 

Egyezménytől eltérő intézkedéseket tehet a helyzet szükségessége által 

feltétlenül megkívánt mértékben, azzal, hogy az Egyezmény bizonyos 

cikkelyeitől ilyen esetekben sem lehetséges az eltérés. Ez a rendelkezés 

azonban már a kezdeti években nagyon komoly dilemmával szembesítette a 

strasbourgi szerveket, hiszen miközben a politikai befolyásoktól teljes 

                                                 
327 HILL, PANNICK i.m. 73. 
328 Ez megfordítva is igaz, legalábbis a magyar bírói gyakorlatban jellemző módon nem történik 
kifejezett hivatkozás a strasbourgi joggyakorlatra. BLUTMAN László, A nemzetközi jog a magyar 
bírósági  gyakorlatban.  In: TÓTH Károly (szerk.), In memoriam Nagy Károly egyetemi tanár (1932 -
2001).  Acta Juridica et Politica, Tom LXI. Fasc. 1-26., Szeged, 2002, 41-53. 
329 VILLIGER, Mark E., The Principle of Subsidiarity in the European Convention on Human Rights , 
In: KOHEN, Marcelo G. (ed.), Promoting Justice, Human Rights and Conflict Resolution through 
International Law,  Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, 2007, 627. 
330 MASENKO MAVI i.m. 5. 
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mértékben független Bíróság feladata az emberi jogok maradéktalan betartása 

feletti őrködés, addig ez a derogációs klauzula lényegében politikai 

szempontok alapján saját maga engedte meg a részes államok számára 

bizonyos esetekben az ettől való eltérést. Ezen derogációs klauzulához köthető 

a mérlegelési jogkör doktrínájának („margin of appreciation ”) születése, mely 

sem az Egyezményben, sem pedig a travaux préparatoires -ban nem található 

meg, hanem az Emberi Jogok Európai Bizottsága és Bírósága jogfejlesztő 

tevékenységének eredményeképpen jött létre, már a Bizottság és Bíróság 

működésének kezdeti éveiben.331 

 

1958-ban Görögország panaszt nyújtott be a Ciprus szigetét adminisztratív 

eszközökkel irányító Nagy-Britannia ellen, tömeges jogsértések gyanúját 

állítva. A brit kormány védekezésében az említett 15. cikkelyre hivatkozott, 

állítva, hogy az általa megtett intézkedések feltétlenül szükségesek voltak. Az 

Emberi Jogok Európai Bizottsága jelentésében úgy ítélte meg, hogy a brit 

kormánynak bizonyos mérlegelési jogköre kell legyen ahhoz, hogy 

felbecsülhesse egy ilyen veszélyhelyzet létét és a megteendő szükséges 

intézkedéseket, miközben a Bizottságnak pedig arra van hatásköre, hogy ezen 

intézkedések szükségességét megvizsgálja.332 

 

A doktrína első részletes kifejtésére a Lawless ügyben 333 került sor. A 

kérelmező ír állampolgár, az Ír Köztársasági Hadsereg (IRA) tagja volt, akit öt 

hónapra őrizetbe vettek tárgyalás tartása nélkül, az állam elleni 

bűncselekményekre vonatkozó ír törvény alapján. A kérelmező az Egyezmény 

5., 6. és 7. cikkeinek sérelmét állította, miközben az ír kormány védekezését a 

15. cikkelyre alapította. Humphrey Waldock, a Bizottság elnöke úgy érvelt, 

hogy a mérlegelési jogkör doktrínájának értelmében a kormány felelőssége az, 

hogy az emberi jogok időleges korlátozásának kényes kérdéseiben minden, 

                                                 
331 LETSAS, George, Two Concepts of the Margin of Appreciation,  Oxford Journal of Legal Studies, 
Vol. 26. No. 4. (2006.) 706. 
332 ECommHR, Görögország kontra Egyesült Királyság ügy , 1958. szeptember 26-i jelentés 
(ügyszám: 176/56) 104. pont 
333 ECHR, Lawless kontra Írország ügy , 1961. április 7-i és július 1-i ítéletek (ügyszám: 332/57) 
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esetenként egymással ütköző szempontot mérlegre téve határozzon. A 

Bizottságnak, illetőleg a Bíróságnak pedig az a feladata, hogy szükség esetén 

megítélje azt, hogy a kormány döntése mennyiben volt jogszerű.334 A konkrét 

ügyben egyébként a Bíróság úgy ítélte meg, hogy bár az ír kormány 

intézkedései megsérthették volna az Egyezmény rendelkezéseit, de ezen 

intézkedések a 15. cikkely alapján mégiscsak igazolhatóak voltak, tekintettel 

az IRA erőszakos cselekedeteire. Csak érdekességképpen jegyezzük meg, 

hogy beadványában az ír kormány védekezését arra építette, hogy teljességgel 

elképzelhetetlen az, hogy ha a kormány jóhiszeműen cselekszik, megszegje az 

Egyezményből származó kötelezettségeit pusztán azon az alapon, hogy a 

körülmények mérlegelése vagy a megtett intézkedések szükségességének 

vizsgálata során eltérő eredményre jut, mint a Bizottság vagy a Bíróság.335 

 

Látható, hogy a mérlegelési jogkör doktrínáját kezdetben kifejezetten  a 15. 

cikkel összefüggésben alkalmazta a Bizottság és a Bíróság, majd fokozatosan 

más cikkelyek vonatkozásában is bevezetésre került: először az 

eljárásjogokkal összefüggésben (5-6. cikk), majd a személyes szabadságokkal 

összefüggésben (8-11. cikkek, első kiegészítő jegyzőkönyv 1. és 2. cikk, 

negyedik kiegészítő jegyzőkönyv 2. cikk), és csak ezt követően került a 

diszkriminációval kapcsolatos ügyekre is kiterjesztésre.336 Jelen dolgozat 

keretei között kizárólag ez utóbbi aspektusra helyezzük a hangsúlyt. 

 

Ennek kifejtésére a diszkriminációs ügyek közül mint nagyon sok más 

vonatkozásban, ezúttal is a belga nyelvi ügyet  kell először említenünk. A 

francia anyanyelvű kérelmezők azt kifogásolták egyebek között, hogy amikor 

a belga nemzeti törvényhozás meghatározta, hogy Belgium mely régióiban 

milyen nyelven folyhat az oktatás, megsértette a gyermekek oktatáshoz való 

jogát. Az oktatás nyelve ugyanis (néhány kivételtől eltekintve) nem a 

                                                 
334 YOUROW, Howard Charles, The Margin of Appreciation Doctrine in the Dynamics of European 
Human Rights Jurisprudence.  Kluwer Law International, The Hague, 1996, 17. 
335 MERRILLS, J. G., The Development of International Law by the European Court of Huma n Rights,  
Manchester University Press, 1993, 152. 
336 YOUROW i.m. 12. 
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gyermekek anyanyelve, hanem a szülők lakóhelye alapján került 

meghatározásra oly módon, hogy minden régióban az állami oktatás nyelvét a 

régió nyelvében határozták meg. A Bíróság hangsúlyozta, hogy ítéletében 

azon elvekre van tekintettel, amelyek számos demokratikus berendezkedésű 

állam joggyakorlatából levezethetőek, ami a hátrányos megkülönböztetés 

tilalma esetében azt jelenti, hogy akkor beszélhetünk jogsértésről, ha a 

különbségtétel nem igazolható objektív és ésszerű szempontok alapján. Ehhez 

pedig figyelemmel kell lenni az intézkedés céljára és hatására éppúgy, mint 

egy demokratikus társadalomban érvényesülő alapelvekre. Az adott intézkedés 

jogszerűségéhez pedig nem elegendő pusztán a jogszerű cél: az is szükséges, 

hogy arányos legyen az elérni kívánt cél és a megtett intézkedés hatása.337 Az 

irodalom álláspontja szerint amikor a Bíróság a demokratikus államokban 

érvényesülő elvekre hivatkozott, valójában a mérlegelési jogkör doktrínát 

ismerte el a részes államok javára338, jóllehet az nem került az ítélet 

szövegében nevesítésre, csupán a kisebbségben maradó bírók együttes 

különvéleményében bukkan fel a mérlegelés hatalmának („power of 

appreciation ”) lehetősége. Megjegyezzük ugyanakkor, hogy Wold bíró 

különvéleményében úgy foglalt állást, hogy a doktrína alkalmazása káros lesz 

mind az Egyezmény fő céljának érvényesülése, mind pedig a joggyakorlat 

fejlesztése szempontjából, hiszen nem lehetséges az, hogy eltérő emberi jogi 

koncepciók érvényesüljenek az egyes tagállamokban, a Bíróság célja kizárólag 

egy egységes európai jogértelmezés megvalósítása lehet. 

 

A belga nyelvi ügyben  a Bíróság meglehetősen tágan határozta meg a 

tagállamok mérlegelési jogkörének határát, amennyiben a Bíróság nem 

felülvizsgálja a tagállamok ilyetén jogkörben hozott döntését, hanem csupán 

ellenőrzést gyakorol efelett, azt vizsgálva, hogy ezen döntések összhangban 

vannak-e az Egyezmény követelményeivel.  

 

                                                 
337 Belga nyelvi ítélet  1B. rész 10. pont 
338 YOUROW i.m. 30. 
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Ez a megengedő gyakorlat évekkel később, a Handyside ügyben  került aztán 

szűkítésre. A kérelmező, Richard Handyside a Stage 1 kiadócég 

tulajdonosaként egyebek között a Kis Vörös Tankönyv („The Little Red 

Schoolbook”)  kiadója volt, miután a könyv kiadói jogait megvásárolta annak 

két dán szerzőjétől. A könyv egyebek között a fiatalok felvilágosításának 

jegyében önálló fejezetet rendelt a szexualitás kérdésének, vizsgálva nem 

csupán a szexualitással kapcsolatos hagyományos kérdéseket, de a 

homoszexualitást és az abortuszt is. A könyv megjelenése után számos panasz 

érkezett a kiadvánnyal kapcsolatosan a brit ügyészséghez, amely nyomozás 

folytatását is elrendelte végül arra való hivatkozással, hogy a könyv sértheti a 

pornográf tartalmú publikációkról szóló törvény rendelkezéseit. A 

büntetőeljárás eredményeképpen a bíróság elrendelte a könyv bezúzatását, 

valamint a kérelmezőt pénzbüntetésre ítélték. Handyside egyebek között arra 

hivatkozott beadványában, hogy az ellene lefolytatott büntetőeljárás sérti az 

Egyezmény 9. cikkét (gondolat, lelkiismeret és vallás szabadsága), 10. cikkét 

(véleménynyilvánítás szabadsága), első kiegészítő jegyzőkönyvének 1. cikkét 

(tulajdonhoz való jog), valamint 14. cikkét (hátrányos megkülönböztetés 

tilalma). A Bíróság ítéletében a véleménynyilvánítás szabadságának sérelmét 

vizsgálta elsődlegesen, és megállapította, hogy a tagállamok belső 

jogrendszeréből nem lehet egyetlen, mindenki által elfogadott erkölcsfogalmat 

megállapítani.339 Ebből következő módon a nemzeti hatóságoknak az 

Egyezmény tág értékelési sávot biztosít, hiszen a tagállami bíróságok sokkal 

kedvezőbb helyzetben vannak annak megítélésekor, hogy az adott intézkedés 

szükséges-e egy demokratikus társadalomban a közerkölcs védelmében340, 

hangsúlyozva természetesen, hogy a Bíróság fenntartja magának a jogot, hogy 

megvizsgálja nem csupán az alkalmazott korlátozás célját, de annak 

szükségességét is.341 

 

                                                 
339 Az ítélet részletes elemzését lásd: PÁKOZDY Csaba, A közerkölcs védelme mint a 
véleménynyilvánítás egyik nemzetközi jogi és alko tmányos korlátja,  Acta Humana 2003/3. 60-61. 
340 ECHR, Handyside kontra Egyesült Királyság ügy , 1976. december 7-i ítélet (ügyszám: 5493/72) 
48. pont 
341 Handyside ítélet  49. pont 
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Látható tehát, hogy amíg a belga nyelvi ügyben  úgy foglalt állást a Bíróság, 

hogy a nemzeti hatóságok szabadon választhatják meg a szükséges 

intézkedéseket, melyhez képest a Handyside ügyben  már bizonyos korlátok is 

felállításra kerültek, amennyiben a Bíróság saját maga részére megteremtette a 

felülbírálati jogkör lehetőségét.342 A másik lényeges különbség abban látható, 

hogy amíg a belga nyelvi ügyben  a Bíróság azon az alapon látta 

elfogadhatónak a doktrínát, hogy számos demokratikus állam (és nem 

kizárólag az Egyezményben részes államok) jogrendjében megtalálhatóak 

bizonyos intézkedések, addig a Handyside ügyben  már éppen ellenkezőleg, 

éppen azért teremtett lehetőséget az állami mérlegelésre, mert nem sikerült 

közös nevezőt meghatározni a részes állami joggyakorlatban. Azt mondhatjuk 

tehát, hogy a Handyside ü gyben  jelent meg a Bíróság esetjogában az egyes 

kérdések tekintetében a mérlegelési jogkörrel összefüggésben az európai 

konszenzus vizsgálatának szerepe.343 Miként azt a későbbiekben is látni 

fogjuk, a mérlegelési jogkör terjedelme és a közös európai konszenzus között 

fordított arányosság figyelhető meg, amennyiben minél kevésbé létezik egy 

adott kérdésben egységes európai megoldás, annál nagyobb lehetősége van az 

államnak a mérlegelési jogkör gyakorlására. Lényeges azonban hangsúlyozni, 

hogy a Bíróság csak a már meglevő konszenzust ismeri el minden esetben, de 

nem megy annak elébe, még akkor sem, ha a nemzeti jogalkotás tendenciái 

egyértelműen ebbe az irányba mutatnak.344 Erre példa, hogy bár a Bíróság 

maga is elismerte, hogy a transzszexuálisok mindennapi életükben súlyos 

problémákkal szembesülnek a jogi szabályozás hiánya miatt, ennek ellenére a 

széles mérlegelési jogkörre tekintettel a Bíróság sokáig nem állapította meg az 

Egyezmény megsértését.345 

 

                                                 
342 ARNARDÓTTIR i.m. 58. 
343 VAN DIJK, VAN HOOF i.m. 87. 
344 POLGÁRI Eszter, A strasbo urgi bíróság és az európai konszenzus,  Fundamentum 2005/1. 9. 
345 A Bíróság először csak a Christine Goodwin ítéletben  állapított meg transzszexuálisokkal 
kapcsolatos ügyben jogsértést, azonban csak a magán- és családi élethez való jogot deklaráló 8. 
cikkely sérelme miatt, miközben a hátrányos megkülönböztetés tilalmát kimondó 14. cikkely 
szempontjából szükségtelennek tartotta az ügy vizsgálatát. ECHR, Christine Goodwin kontra Egyesült 
Királyság ügy, 2002. július 11-i ítélet (ügyszám: 28957/95) 108. pont 
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A különbségtétel feltételeit a Bíróság egyebek között a Marckx ügyben  

határozta meg. A kérelmezők, anya és lánya azt kifogásolták, hogy a belga jog 

szerint a házasságon kívül született gyermek anyjának is elismerő 

nyilatkozatot kellett tennie ahhoz, hogy örökölhessen az anyja után (némi 

sajátos párhuzammal ezt nevezhetnénk teljes hatályú anyai elismerő 

nyilatkozatnak), miközben ilyen nyilatkozatot a házasságon belül született 

gyermek anyjának nem kellett tennie. A kérelmezők állítása szerint itt azért 

lehet szó hátrányos megkülönböztetésről, mert maga az Egyezmény nem tesz 

különbséget a házasságon belüli és kívüli gyermekek státusza között. A 

Bíróság a gyakorlatot jogellenesnek nyilvánította, méghozzá az objektív és 

ésszerű indok hiánya miatt. A szükségesség mellett ezt tekinthetjük annak a 

szempontnak, amely alapján a Bíróság megítéli, hogy a nemzeti hatóság 

mérlegelési jogkörben hozott döntése jogszerűnek tekinthető-e vagy sem. 

Ugyanakkor a Bíróság azt is hangsúlyozta, hogy a saját ítélete csupán 

deklaratív jellegű, és meghagyja a részes államok számára a választás 

lehetőségét a tekintetben, hogy saját belső jogrendszerüket hogyan igazítják az 

Egyezmény által támasztott követelményekhez.346 

 

A Handyside ügyet  követően a Bíróság a Rasmussen ügyben  pontosította 

tovább, milyen feltételekkel is tartja alkalmazhatónak a mérlegelési jogkör 

doktrínát hátrányos megkülönböztetéssel kapcsolatos ügyekben. A kérelmező, 

Per Krohn Rasmussen, miután alapos gyanúja támadt, hogy gyermekének nem 

ő az apja, apaság megállapítása iránti pert indított, melyet azonban elutasított a 

dán bíróság arra való hivatkozással, hogy a gyermek ötéves kora után ilyen 

eljárás megindítására az apa már nem jogosult, miközben az anya apaság 

vélelmének megdöntése iránti perindítási joga nem volt időkorlátokhoz kötve. 

A Bíróság úgy ítélte meg, hogy a tagállamoknak van bizonyos mérlegelési 

jogkörük a tekintetben, hogy milyen mértékű különbségtétel szükséges ahhoz, 

hogy két helyzetet a jog különbözőképpen kezeljen. Ez a különbségtétel függ 

az ügy körülményeitől, tárgyától és hátterétől, azonban az egyik 

                                                 
346 Marckx ítélet  58. pont 
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leglényegesebb tényező annak vizsgálata lehet, hogy a szerződő államok 

jogában van-e a különbségtételnek valamiféle közös alapja vagy sem.347 

Megjegyezzük ugyanakkor, hogy ezen tényezők közül egyedül a szerződő 

államok jogának vizsgálata tekinthető objektív jellegűnek, melybe ezúttal 

beleértjük a azokat a nemzetközi szerződéseket is, amelyeknek az érintett 

államok részesei, illetőleg a nemzetközi szokásjog és soft law  szabályait is.348 

A Bíróság egyébként a konkrét ügyben a különbségtételt elfogadhatónak 

nyilvánította, abból a megfontolásból, hogy perindítási időkorlát 

meghatározása a feleségek esetében kevésbé fontos tényező, mint a férjek 

esetében, tekintettel arra, hogy a feleségek esetében az ő érdekük és a gyermek 

érdekei az esetek legnagyobb részében egybeesnek, hiszen a válások jelentős 

részében a gyermeket az anyánál helyezik el egyébként is.349 

 

Egy további szűkítést határozott meg a Bíróság az Abdulaziz , Cabales és 

Balkandali  ügyben . A kérelmező hölgyek azt kifogásolták, hogy bár ők már 

rendelkeztek érvényes tartózkodási engedéllyel Nagy-Britanniában, nem brit 

állampolgárságú férjeik nem követhették őket az országba a bevándorlási 

jogszabályok miatt, jóllehet fordított esetben a hölgyek férjük jogán 

megkaphatták volna a tartózkodási engedélyt. A kormány azzal érvelt, hogy a 

bevándorlási szabályok ily módon történő meghatározásának célja a belső 

munkaerőpiac védelme volt annak érdekében, hogy megakadályozzák a magas 

fokú munkanélküliséget. A Bíróság ezt az érvelést el is fogadta, azonban úgy 

ítélte meg, hogy a férfi és női bevándorlók eltérő kezelése ettől egy teljes 

mértékben különböző kérdés.350 A Bíróság hangsúlyozta, hogy az Európa 

Tanács tagállamaiban az egyik fő cél ma már a nemek közötti egyenlőség 

biztosítása, ami azt jelenti, hogy csak rendkívül súlyos esetekben fogadható el 

a nemek közötti diszkrimináció. Más szavakkal élve ez a versengő érdekek 

vagy szigorú vizsgálat tesztje351, mely a tagállamok politikáján, az Egyezmény 

                                                 
347 ECHR, Rasmussen kontra Dánia  ügy, 1984. november 28-i ítélet (ügyszám: 8777/79) 40. pont 
348 GERARDS [2005] i.m.  177. 
349 Rasmussen ítélet  41. pont 
350 MERRILLS i.m. 171. 
351 YOUROW i.m. 171 
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szövegén és a Bíróság felülvizsgálati jogkörén alapul. A mérlegelési jogkör 

doktrína oldaláról közelítve meg a kérdést, azt mondhatjuk, hogy ilyen 

esetekben további korlátot állított fel a Bíróság a tagállamok mérlegelési 

jogköre előtt. 

 

Az esetjog legfontosabb elemeit áttekintve az alábbi következtetéseket 

vonhatjuk le. A mérlegelési jogkör doktrínájának kiindulópontja elsősorban 

az, hogy az Emberi Jogok Európai Egyezménye sok tekintetben ún. nyitott 

szövegezésű, mely sokkal inkább követendő standardokat határoz meg, 

mintsem részletszabályokat352, márpedig egy ilyen megfogalmazás 

szükségképpen tág teret enged a mérlegelési jogkörnek. Az Egyezmény 

ráadásul egy olyan intézmény, mely arra hivatott, hogy fenntartsa és 

népszerűsítse a demokrácia értékeit.353 Végezetül, az Emberi Jogok Európai 

Egyezményében részes számos európai állam által képviselt kulturális 

sokszínűségre tekintettel nincs arra lehetőség, hogy a Bíróság olyan 

uniformizált megoldást nyújtson, amely a sokszínű problémákat hasonló 

eredményességgel kezelné.354 A sokszínűség kapcsán gondolhatunk a 

keresztény, görög ortodox és iszlám vallások jelenlétére éppúgy, mint 

mondjuk az északi és a déli mentalitás különbözőségére, az országok eltérő 

fejlettségére és történelmi hátterére.355 Könnyen belátható, hogy ilyen 

sokszínűség hiányában (vagyis, ha a részes államok rendelkeznének 

valamilyen egységes szabályozással az egyes tárgykörökben) szükségtelen 

lenne az államok mérlegelési jogkörének vizsgálata, hiszen az adott ügyek 

minden egyes esetben kétséget kizáró módon eldönthetőek lennének.356 A 

doktrína alkalmazásának két előfeltétele, hogy az állami hatóságok jogosultak 

legyenek valamely intézkedés megtételére a közösség érdekeire tekintettel, 

másfelől pedig egy ilyen intézkedés, jóllehet kétségkívül zavarná az egyén 

                                                 
352 MAHONEY, Paul, Marvellous Richness of Diversity or Individous Cultural Relativism,  Human 
Rights Law Journal 1998/1. 2. 
353 Kjeldsen, Busk Madsen és Pe dersen ítélet 53. pont 
354 ARNARDÓTTIR i.m. 60. 
355 YOUROW i.m. 3-6. 
356 GERARDS [2005] i.m. 171. 
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valamely, az Egyezményben foglalt alapvető jogának élvezetét, nem jelentheti 

ezen jog megsértését.357 

 

Ami a doktrína megítélését illeti, ebben már kevésbé egységes az irodalom. 

Amíg Mahoney358 és Matscher359 szerint a mérlegelési jogkör doktrínája az 

Egyezmény értelmezésének egyik elve, addig Macdonald360 és 

Schokkenbroek361 pusztán egyfajta igazolási elméletként használja. Arai-

Takahashi még tovább megy, amikor a doktrínát lényegében az arányosság 

elvével azonosítja.362 Álláspontunk szerint az Emberi Jogok Európai Bírósága 

a kezdetektől fogva úgy tekintett az Egyezményre, mint az emberi jogok 

védelmének egyik leghatékonyabb intézményére, éppen ezért a Bíróság 

esetjogát nem csupán a szakirodalom, de maga a Bíróság is élő jognak („living 

instrument ”) tekinti, lehetőséget adva annak folyamatos fejlődésére.363 

Márpedig az igazán hatékony jogvédelemhez egyfelől az is kell, hogy a 

Bíróság ne „fulladjon bele” az ügyekbe, azaz ne kívánjon a legapróbb 

kérdésekkel is foglalkozni, másfelől pedig ne hozzon nyilvánvalóan 

megalapozatlan döntéseket. Megítélésünk szerint a mérlegelési jogkör 

doktrínája ezen két szempont felismerésén alapuló, az Egyezmény 

értelmezését segítő doktrína, melyet azonban a Bíróság maga is csak 

meglehetősen leszűkítve használ éppen annak érdekében, hogy az ne 

veszélyeztesse sem a Bíróság jogfejlesztő értelmezését, sem pedig az 

Egyezmény hatékonyságát, ideértve az egységes esetjogot is. Nem fogadható 

el éppen ezért álláspontunk szerint az a megközelítés, amely a doktrínát 

egyszerűen az arányosság elvével azonosítja, hiszen míg az arányosság elve 

valamennyi cikkely vonatkozásában felmerülő általános elvként vonul végig 

                                                 
357 LETSAS, George, A Theory of Interpretation of the European Con vention on Human Rights,  Oxford 
University Press, 2007, 84. (a továbbiakban: LETSAS [2007]) 
358 MAHONEY i.m. 2 
359 MATSCHER, F, Methods of Interpretation of the Convention . In: MACDONALD i.m. 63. 
360 MACDONALD i.m. 123. 
361 VAN DIJK, VAN HOOF i.m. 82-83. 
362 ARAI-TAKAHASHI, Yutaka, The Margin of Appreciation Doctrine and the Principle of 
Proportionality in the Jurisprudence of the ECHR,  Antwerpen, 2002, 14. 
363 Lásd például: ECHR, Fretté kontra Franciaország ügy , 2002. február 26-i ítélet (ügyszám: 
36515/97) 34. pont. A kifejezés használata nélkül utal ugyanerre a Bíróság az ECHR, Johnston és 
mások kontra Írország  ügy, 1986. december 18-i ítélet (ügyszám: 9697/82) 53. pontjában. 
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az Egyezmény alkalmazásán, addig a mérlegelési jogkör doktrína csak 

meghatározott cikkekhez, és azokhoz is csak meghatározott, a fentiekben 

bemutatott előfeltételek teljesülése esetén kapcsolódhat. Ráadásul, amíg az 

arányosság kérdése sok esetben viszonylag egyszerűen eldönthető, addig a 

mérlegelési jogkör doktrína alkalmazása során minden esetben kérdés a 

tagállamok közös hagyományainak vizsgálata, és ennek eredményéhez képest 

lehetséges csak az adott ügyben a doktrína alkalmazhatóságáról határozni. 

Nem hallgatható el ugyanakkor az a tény sem, hogy a doktrína alkalmazása 

bizonyos veszélyeket is hordoz magában, hiszen ennek alkalmazása végső 

soron kisebb-nagyobb engedmények intézményes biztosítását jelenti az 

Egyezményben részes államok számára, ami Masenkó Mavi Viktor szerint 

végső soron akár az emberi jogok egyetemességét is megkérdőjelezheti.364 

 

Ehhez hasonló álláspontot foglalt el a Bíróság maga is a Chapman ügyben , 

amikor kifejtette, hogy a nemzeti kisebbségek védelmének európai 

keretegyezménye, a kérelmező állításával ellentétben nem elég konkrét ahhoz, 

hogy abból következtetéseket lehetne levonni valamely helyzetben kívánatos 

viselkedési normákra vagy szabályokra. A kérelmező ugyanis úgy ítélte meg, 

hogy már az a puszta tény, hogy olyan nemzetközi dokumentumok egyáltalán 

léteznek, amelyek elismerik a kisebbségek különleges irányait, egy olyan 

nemzetközi konszenzusra utalnak, mely elismeri a kisebbségek különleges 

igényeit, valamint a biztonságuk, önazonosságuk és életmódjuk védelmére 

vonatkozó igényeket, ami nyilvánvalóan a tagállamok mérlegelési jogkörének 

szűkítését kellett volna, hogy jelentse a kérelmező megközelítésében.365 

 

 

 

                                                 
364 MASENKÓ MAVI i.m. 6-7. 
365 ECHR, Chapman kontra Egyesült Királyság ügy , a Nagykamara 2001. január 18-i ítélete 
(ügyszám: 27238/95) 93. és 94. pontok 
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Összegzés 

 

A hátrányos megkülönböztetés tilalma egy rendkívül sajátos helyet elfoglaló 

jog az Emberi Jogok Európai Egyezményében, mely pozíció egyrészt ezen jog 

járulékos jellegének, másrészt pedig tartalmi bizonytalanságainak köszönhető. 

Dolgozatunk első részében a diszkrimináció tilalma tartalmi kérdéseit 

vizsgáltuk alaposabban, részletesen vizsgálva egyebek között a 

„discrimination”  és „distinction”  kifejezések közötti eltérést az egyes 

nemzetközi dokumentumok szintjén, ideértve az Emberi Jogok Európai 

Egyezményét is. Amíg a „distinction”  kifejezés a szó nyelvtani értelmében 

valamennyi különbségtételre vonatkozik, addig a „discrimination”  kifejezés 

csak kifejezetten a hátrányos megkülönböztetés tilalmát állapítja meg. 

Álláspontunk szerint, figyelemmel a diszkrimináció kifejezésben fellelhető 

„crimen”  szótő egyértelműen negatív jelentésére, kétségkívül ez utóbbi 

megközelítés a helyes. Megfigyelhető, hogy hosszú ideig az egyes nemzetközi 

jogi dokumentumok kodifikátorai nem is foglalkoztak a kétféle 

megfogalmazás közötti jelentésbeli különbségekkel, azokat mintegy egymás 

szinonimájaként értelmezték. Az Emberi Jogok Európai Egyezménye esetében 

is erre utal, hogy az Egyezmény egyaránt hiteles angol és francia változata 

eltérő kifejezést használ a hátrányos megkülönböztetés tilalmára: az angol a 

„discrimination”,  a francia pedig a „distinction”  kifejezést. Az Emberi Jogok 

Európai Bírósága már egyik legelső diszkriminációval kapcsolatos ügyében, a 

belga nyelvi ügyben  egyértelműen állást foglalt a lényegesen szűkebb értelmű 

angol változat követendőségéről, számtalan későbbi lehetséges problémát 

előzve meg ezzel. 

 

Nem csak a distinction -discrimination  kifejezéspár közötti különbségek 

jelentenek azonban problémát a hátrányos megkülönböztetés tilalmával 

kapcsolatosan. A hátrányos megkülönböztetés tilalma, mint negatív 

megközelítés párba állítható az egyenlőség elvével, mint ugyanezen jog 

pozitív tartalmával. Az egyenlőség elvének azonban több lehetséges 
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jelentéstartalma is létezik a szakirodalomban, melyekkel ráadásul gyakran 

egymás szinonimájaként is találkozhat az Olvasó. A dolgozat első részében 

megkíséreltük elhatárolni egymástól ezen jelentéstartalmakat, meghatározva, 

hogy melyik fogalom használata mely helyzetekben tűnik adekvátnak. 

 

Ugyancsak megvizsgáltuk, milyen módszerrel közelít a Bíróság a hátrányos 

megkülönböztetés tilalma sérelmét felhívó ügyekhez – általában. Az általános 

jellegű tendenciákhoz azonban nem minden esetben tartja magát mereven a 

Bíróság, ugyanis az esetjog általános jellemzői nagymértékben függenek a 

diszkrimináció tilalma járulékos jellegéből adódóan a 14. cikkel együtt alapul 

vett további cikkelyek egyedi tulajdonságaitól. 

 

Dolgozatunk második részében ezen egyedi jellemzőket, a 

diszkriminációtilalommal kapcsolatos ítélkezési jellemzőket és tendenciákat 

vizsgáljuk, a hasonló sajátosságokat mutató cikkelyek egy fejezetbe történő 

összefoglalásával. 
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II. rész 

A hátrányos megkülönböztetés tilalma és az Emberi 
Jogok Európai Egyezményében foglalt egyes jogok 

kapcsolata 
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V. Az élethez, emberi méltósághoz való jog és a hátrányos 

megkülönböztetés tilalmának összefüggései 

 

Az Emberi Jogok Európai Bírósága elé meglehetősen nagy számban kerültek 

olyan ügyek, melyek az élethez, emberi méltósághoz való jog (2. cikk), 

illetőleg a kínzás, embertelen, megalázó bánásmód tilalma (3. cikk) sérelmét a 

diszkrimináció tilalmával összefüggésben hívják fel. Tekintettel arra, hogy 

mind az élet elvétele, mind pedig a kínzás, embertelen vagy megalázó 

bánásmód alkalmazása egyaránt az áldozat személyiségi jogainak hasonló 

jellegű, durva megsértését jelenti, ezért a két cikkel kapcsolatos esetjog 

hasonlósága okán ezeket együttesen tárgyaljuk.  

 

Kiindulópontként szükségesnek tartjuk annak megjegyzését, hogy az élethez 

való jog esetében az Egyezmény nem az életet, hanem „csak” az élethez való 

jogot védi.366 Ebből következő módon az Egyezmény nem az élet elleni 

valamennyi fenyegetéssel, illetőleg az élet valamennyi módon történő 

elvételével szemben nyújt védelmet, hanem csak az élet jogellenes elvétele, 

illetőleg az azzal való fenyegetés esetén.367 Az élet elvételével kapcsolatosan 

(csakúgy, mint a kínzás tilalma esetében) kétféleképpen képzelhető el 

jogsértés az állami hatóságok részéről. Az első, anyagi jogsértésként 

meghatározható lehetőség szerint közvetlenül az állami hatóság, 

erőszakszervezet tagja veszi el az áldozat életét, míg a második, eljárásjogi 

jogsértést jelentő módszer esetében a hatóságok azon kötelezettségüket sértik 

meg, miszerint kötelesek megfelelő körültekintéssel kivizsgálni az elkövetett 

bűncselekményeket.368 Ez utóbbi kötelezettséget a legpontosabban úgy 

határozhatjuk meg, hogy az államok kötelesek azonnali, elfogulatlan és 

                                                 
366 FAWCETT, J.E.C., The Application of the European Convention on Human Rights,  Clarendon Press, 
Oxford, 1987, 37. 
367 HARRIS i.m.  56. Az élet jogszerű (vagy legalábbis, nem jogszerűtlen) elvételének számít például a 
jogos védelem, miként az Sólyom Lászlónak a 23/1990. (X. 31.) AB határozathoz fűzött párhuzamos 
véleményéből is következik, melyben az ilyen szituációt „jogon kívüli” helyzetnek minősíti.  
368 VAN DIJK, VAN HOOF i.m. 297. 
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hatékony vizsgálatot lefolytatni a feltételezett bűnelkövetők felderítése és 

felelősségre vonása érdekében.369 

 

Ezen ügyekkel kapcsolatosan általánosságban elmondható, hogy jellemző 

módon faji alapú megkülönböztetésre kerül sor a jogsértésekkel 

összefüggésben, mely megkülönböztetésre tekintettel, az áldozatok 

származása alapján állítható fel a „roma ügyek” és a „kurd ügyek” kategóriája, 

oly módon, hogy a roma ügyekben tett következtetéseinket kívánjuk a kurd 

ügyek jellemzőinek bemutatása során is felhasználni. Megjegyezzük, hogy 

természetesen vannak olyan egyéb ügyek is, ahol az élethez való jog, illetőleg 

a kínzás tilalma nem a (faji) származással összefüggésben került felhívásra a 

Bíróság előtt, ezekben azonban legfeljebb a kérelmezők találékonyságára 

láthatunk példákat, a Bíróság jelen dolgozat szempontjából értékelhető 

megállapításokat egyetlen ügyben sem tett. Ami ezen faji alapú történő 

megkülönböztetéssel kapcsolatos ügyeket illeti, elöljáróban leszögezhetjük, 

hogy maga a Bíróság is több alkalommal megerősítette, hogy a faji alapon 

történő megkülönböztetés a hátrányos megkülönböztetés kiemelkedően súlyos 

formája.370 Ugyanakkor, általánosságban azt is elmondhatjuk, hogy az ebben a 

fejezetben tárgyalandó ügyek jelentős részében a Bíróság nem talált elsődleges 

bizonyítékot a faji alapon történő hátrányos megkülönböztetésre, és ezért a 

jogsértés megállapítását is mellőzte. 

 

 

 

 

                                                 
369 ROSE, Dinah, HERBERG, Javan, Prohibition of Torture, and of Inhuman or Degrading Treatment , 
In: HILL, PANNICK i.m. 97. 
370 ECHR, Ciprus kontra Törökország ügy , a Nagykamara 2001. május 10-i ítélete (ügyszám: 
25781/94) 306. pont 
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5.1 Romákkal kapcsolatos ügyek371 

 

A Bíróság esetjogában már meglepően korán, az 1970-es években 

felbukkantak az első olyan ügyek, amelyben romák az Egyezmény élethez, 

emberi méltósághoz való jogot deklaráló cikkeit és a diszkrimináció tilalmát 

kimondó cikkelyét együttesen hívták fel. 

 

A kezdeti években a Bíróság kivétel nélkül úgy foglalt állást, hogy az alapul 

vett cikkely vizsgálatán túlmenően nem szükséges az ügy 14. cikkely 

szempontjából történő vizsgálata. Így történt ez a kelet-afrikai ázsiaiak 

ügyében , mely ügy kérelmezői az Egyesült Királyság egykori kelet-afrikai 

gyarmati területein (Ugandában, Kenyában) élő nemzetközösségi polgárok 

voltak, azonban közülük csak azok telepedhettek le az Egyesült Királyságban, 

akiknek a nagyszülei ott születtek, mely intézkedés hatását tekintve 

egyértelműen a színesbőrűek bevándorlását korlátozta. Az Emberi Jogok 

Európai Bizottsága úgy ítélte meg, hogy a faji diszkrimináció súlyos formái az 

embertelen, megalázó bánásmód tilalmába ütköznek, azonban a 3. cikkely 

sérelmén túlmenően nem szükséges a 14. cikkely önálló vizsgálata.372 Miként 

azt a későbbiekben bemutatjuk, ezt a gyakorlatát a Bíróság ma már a faji alapú 

hátrányos megkülönböztetés tekintetében lényegében feladta373, tekintettel 

ezen esetek súlyosságára. Azonban vannak az Egyezménynek olyan területei, 

így különösen a későbbiekben még bemutatásra kerülő véleménynyilvánítás 

szabadsága eseteiben, ahol továbbra is ezt a megközelítést alkalmazza a 

Bíróság.  

 

                                                 
371 A romákkal kapcsolatos legfontosabb (tehát nem kizárólag a 2. és 3., valamint a 14. cikkel 
kapcsolatos) ügyek áttekintését lásd: KOVÁCS Péter, Kisebbségvédelem az Emberi Jogok Európai 
Bíróságának joggyakorlatában.  Magyar Kisebbség (Kolozsvár) 2004/4. 220-252. (a továbbiakban: 
KOVÁCS Péter [2004]) 
372 ECommHR, East African Asians kontra Egyesült Királyság ügy , a Bizottság 1973. december 14-én 
elfogadott jelentése (ügyszám: 4403-4419/70, 4422-4423/70, 4434/70, 4443/70, 4476-4478/70, 
4486/70, 4501/70, 4526-4530/70) 207. pont 
373 ARNARDÓTTIR i.m. 146. 
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Vannak olyan esetek, melyeknél a rasszista motívum vitathatatlan, ilyenkor a 

Bíróságnak is meglehetősen egyszerű dolga van a jogsértés vizsgálata során. 

Ilyen esetre hozzuk példaként a legújabb ítélkezési gyakorlatból a Cobzaru 

ügyet. A kérelmezőt, Belmondo Cobzarut a sógora jelentette fel azért, mert 

állítólag betört a barátnője lakásába, azonban amikor meglátta őt, elmenekült. 

Cobzaru a feljelentés megtételét követően érkezett a rendőrségre, ahol 

elmondása szerint a hajánál fogva felrángatták egy irodába, ahol alaposan 

megverték. A rendőrök azt mondták a kérelmezőnek, hogy az édesapja, a roma 

közösség helyi vezetője sem fog tudni neki segíteni, majd aláírattak vele egy 

nyilatkozatot, melyben azt vallotta, hogy a sógora bántalmazta őt. Cobzaru 

feljelentést tett a rendőrök ellen, akik tagadták a bántalmazás tényét, és azt 

állították, hogy már akkor is sérülések voltak a kérelmező arcán, amikor 

megjelent a rendőrségen. Éppen ezért az ügyben eljáró katonai ügyészség 

megtagadta a nyomozás lefolytatását, egyebek között azt is állítva, hogy 

köztudomású, hogy mind a kérelmező, mind pedig az apja antiszociális 

viselkedésűek, akik hajlamosak az erőszakra és a lopásra, és állandó 

ellentétben állnak még saját etnikai közösségük néhány tagjával is. A 

kérelmező fellebbezését pedig egyebek között arra való hivatkozással 

utasították el, hogy nincs bizonyíték arra, hogy a rendőrök bántalmazták volna 

a „25 éves cigányt”,  aki jólismert a botrányairól és rendszeresen 

verekedésekbe keveredik, a sérüléseit pedig minden valószínűség szerint a 

saját etnikumának tagjaival való összetűzések során szerezhette.  

 

A Bíróság ítéletében megállapította, hogy a kérelmező sérülései elég súlyosak 

voltak ahhoz, hogy az Egyezmény 3. cikkében foglalt kínzás, embertelen, 

megalázó bánásmód tilalmának sérelme felmerülhessen, így csak az a kérdés, 

hogy ezekért a sérülésekért az állam felelős-e vagy sem.374 A Bíróság szerint, 

figyelembe véve a kérelmező sérüléseit, nehezen hihető, hogy a kérelmező 

ilyen súlyos sérülésekkel érkezett volna a rendőrségre, és azt a rendőrök ne 

észlelték volna, márpedig ez minden kétséget kizáró bizonyítéknak tekinthető, 

                                                 
374 ECHR, Cobzaru kontra Románia  ügy , 2007. július 26-i ítélet (ügyszám: 48254/99) 63. pont 
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különös tekintettel arra a tényre, hogy a hatóságok szemmel láthatóan nem 

folytattak le alapos, minden körülményre kiterjedő vizsgálatot.375 Éppen ezért 

a Bíróság mind anyagi, mind pedig eljárásjogi szempontból megállapította a 3. 

cikkely sérelmét.  

 

A kérelmező azonban beadványában azt is állította, hogy mind a 

bántalmazása, mind pedig a nem megfelelő vizsgálat lefolytatása a roma 

származásának volt köszönhető, ami az Egyezmény 3. cikkel együtt olvasott 

14. cikkének sérelmét is jelenti. A Bíróság ítéletében külön is hangsúlyozta, 

hogy amennyiben egy ügyben rasszista motívumok egyáltalán csak 

felmerülnek, a hatóságok kötelesek ésszerű lépéseket tenni annak felderítése 

érdekében, és már az is megvalósítja a hátrányos megkülönböztetés tilalmát, 

ha a nyomozás során nem tesznek különbséget a rasszista motiváltságú 

erőszak és az ilyen motívumokkal nem rendelkező erőszak között.376 A 

Bíróság hangsúlyozta, hogy a rendszerváltást követően Romániában is számos 

romaellenes bűncselekmény elkövetésére került sor, ily módon a 

romaellenesség potenciális lehetőségéről a nyomozó hatóságoknak is tudniuk 

kellett. Amennyiben ehhez még hozzáolvassuk a nyomozó hatóságoknak a 

kérelmező roma származásával kapcsolatos meglehetősen egyoldalú 

megjegyzéseit, a Bíróság szerint kétségtelenül megállapítható a 3. és 14. 

cikkely együttes olvasatban történő megsértése, sőt, a hatékony jogorvoslat 

hiánya miatt a 13. cikkely sérelme is megvalósult.377 A kérelmező tehát 

lényegében két, számunkra releváns tényt állított beadványában. Egyfelől azt, 

hogy roma származása miatt bántalmazták, másfelől pedig, hogy a hatóságok 

nem vizsgálták ki megfelelően a rasszista motívumokat, mely mulasztás 

megint csak az ő roma származására vezethető vissza.378 A Bíróság az első 

eset vonatkozásában megállapította, hogy a kérelmező nem bizonyította 

minden kétséget kizáróan, hogy származása miatt történt volna a 

                                                 
375 Cobzaru ítélet  67. pont 
376 Cobzaru ítélet  90. pont 
377 Cobzaru ítélet  101. pont 
378 AMBRUS Mónika, A diszkrimináció tilalmáról – a Cobzaru kontra Románia eset kapcsán,  
Fundamentum 2007/4. 92. (a továbbiakban: AMBRUS [2007b]) 
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bántalmazása, ami annak fényében különösen érdekes, hogy maga a Bíróság 

utalt a hatóságoknak a kérelmező roma származásával kapcsolatos 

megjegyzéseire. Ugyanakkor érdekes, hogy éppen ezek a megjegyzések 

alapozták meg a 14. cikk sérelmét a 3. cikk eljárási vonatkozásaival 

összefüggésben, ami legalábbis a Bíróság részéről alkalmazott kettős mércére 

utalhat.379  

 

Érdekes lehet e tekintetben megjegyezni, hogy egy magyar vonatkozású 

ügyben néhány évvel ezelőtt még a Cobzaru ítélettel  éppen ellentétesen foglalt 

állást a Bíróság. A Farkas ügyben  a kérelmező állítása szerint az éppen 

intézkedő rendőrök szisztematikusan ütlegelték és rugdosták a kérelmezőt, aki 

eredetileg csak arról kívánt a rendőröknél érdeklődni, hogy miért üldöznek 

egy harmadik személyt. Farkas Gézát a rendőrkapitányságon egy orvos is 

megvizsgálta, aki megállapította, hogy valóban vannak a kérelmező testén 

sérülések, azonban azt nem tudta megállapítani, hogy azok a letartóztatással 

összefüggésben kialakult dulakodás (tehát jogszerű eljárási cselekmény), vagy 

a rendőrök által ezt követően elkövetett bántalmazás (azaz jogszerűtlen 

rendőri intézkedés) keletkeztek-e. A Bíróság azonban úgy foglalt állást, hogy 

nincs arról meggyőződve, hogy a kérelmező sérülései valóban rendőri 

bántalmazás miatt keletkeztek volna, különös tekintettel arra, hogy a hazai 

hatóságok a Bíróságnál kedvezőbb helyzetben voltak a kérelmező állításainak 

megvizsgálására.380 Farkas állítása szerint egyébként a bántalmazás – 

közelebbről nem részletezett, de az ügy összes körülményei alapján 

feltehetően roma – származása miatt történt, azonban a Bíróság szerint az ügy 

ezen aspektusát a kérelmező nem tudta valószínűsíteni, így a panaszt 

elfogadhatatlannak nyilvánította.381 Farkas Lilla azonban ezzel az üggyel 

kapcsolatosan mutat rá arra, hogy a Bíróság meglehetősen nagyvonalúan 

kezelte a körülményeket, amennyiben még az ügyben eljáró nemzeti bíróság 

                                                 
379 AMBRUS [2007b] i.m.  92. 
380 ECHR, Farkas kontra Magyarország ügy,  2000. március 2-i elfogadhatósági határozat (ügyszám: 
31561/96) rendelkező rész 1. pont 
381 Farkas ügy ben hozott elfogadhatósági határozat , rendelkező rész 4. pont 
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sem tudta meghatározni, hogy két, a kérelmező testén található sérülés milyen 

módon keletkezhetett.382 Elviekben annak sem lett volna azonban akadálya, 

hogy a Bíróság (a 3. cikkely sérelmétől függetlenül) megállapítsa, hogy a 

hatóságok magatartása megvalósította a hátrányos megkülönböztetés 

tilalmának sérelmét, azonban a Bíróság az ügy ezen vonulatát már nem is 

vizsgálta érdemben, mondván, a kérelmező nem valószínűsítette a faji 

indíttatást. Meglepőnek tartjuk ugyanakkor, hogy a Bíróság e tekintetben arra 

utalt, hogy a kérelmező nem valószínűsítette a faji indíttatást, ahelyett, hogy 

azért utasította volna el a panaszt, mert a kérelmező egyetlen belső fórumon 

sem hívta fel korábban a faji alapon történő hátrányos megkülönböztetés 

tényét.  

 

A Bíróság következetlenségét jól példázza egy másik magyar vonatkozású ügy 

is e tekintetben. Az Oláh ügy  tényállása szerint a kérelmező férje, Oláh József 

betörte egy, a budapesti francia nagykövetség közelében parkoló autó ablakát, 

és ellopta belőle az autórádiót. A közelben szolgálatot teljesítő L. T. rendőr 

őrmester üldözőbe vette a kérelmező férjét, akinél egy fegyvernek látszó (de a 

későbbiekben egyértelműen bizonyított módon fegyvernek nem minősülő) 

tárgyat is látni vélt. Oláh József egy sötét udvarba menekült, ahol egy hirtelen 

mozdulattal az őt követő rendőr felé lépett, aki mellkason lőtte, melynek 

következtében Oláh József a szakszerű orvosi ellátás ellenére is belehalt 

sérüléseibe. A minden részletre kiterjedő rendőri vizsgálat a 

fegyverhasználatot jogszerűnek minősítette, és a rendőr őrmester felelősségét 

semmilyen bűncselekményben nem állapították meg. A kérelmező azonban 

egyebek között azt állította, hogy a rendőri fegyverhasználat kizárólag férje 

roma származására vezethető vissza, ily módon megvalósult az Egyezmény 

14. cikkének sérelme az élethez való joggal összefüggésben. A Bíróság szerint 

az ügy körülményeiből egyértelműen megállapítható, hogy a rendőri 

fegyverhasználat jogszerű volt, miként az is, hogy a hatóságok nyomozása 

                                                 
382 FARKAS Lilla, Knocking at the Gate: ECHR and Hungarian Roma,  http://www.eumap.org/journal/ 
features/2002/may02/echrandhunroma (2008. szeptember 1-i letöltés) 
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alapos és minden részletre kiterjedő volt.383 Ami a hátrányos 

megkülönböztetés tilalmát illeti, a Bíróság kifejezetten hangsúlyozta, hogy a 

kérelmező férjének roma származására, és az ebből eredő esetleges hátrányos 

megkülönböztetésre semmilyen belső fórum előtt nem hivatkozott384, tehát 

ezen cikkely vonatkozásában a belső jogorvoslatok kimerítésének 

követelménye sem teljesült.385 

 

A romákkal kapcsolatos ügyekben azonban a legtöbb esetben azzal a 

megállapítással zárul a Bíróság ítélete, hogy a kérelmező ugyan hivatkozott a 

származásán alapuló különbségtételre, azonban ezt nem tudta minden kétséget 

kizáró bizonyítékkal valószínűsíteni, ily módon a kérelmet e vonatkozásban 

elutasítja a Bíróság, és jogsértés megállapítására legfeljebb eljárási 

aspektusból kerülhet sor, mint történt az a korábban már említett Cobzaru 

ügyben  is. Vizsgáljuk meg, hogy mit tekint a Bíróság nem megfelelő 

eljárásnak a hatóságok részéről. A Cobzaru ügy  fent említett tényállása a 

kivételek közé tartozik, amikor a hatóságok megnyilatkozásai könnyen 

bizonyítható, nyílt, egyértelmű diszkriminációra utalnak – nyilvánvaló, hogy 

ilyen esetekben a Bíróságnak az eljárás nem megfelelő voltát sokkal 

egyszerűbb igazolnia. Más a helyzet akkor, amikor egy állítás és egy tagadás 

áll egymással szemben, mint történt az például az ugyancsak magyar 

vonatkozású Balogh ügyben. A roma származású, miskolci lakhelyű 

kérelmező, Balogh Sándort 1995 augusztusában hallgatták ki az orosházi 

rendőrkapitányságon, ahol is Balogh állítása szerint megpofozták, a fejét és a 

vállát ütlegelték, majd amikor végül elengedték, az egyik rendőr azt mondta 

neki, hogy „Mondjátok meg a miskolci cigány oknak, hogy jobban járnak, ha 

nem teszik be a lábukat Orosházára.”  A kérelmező hazatért Miskolcra, majd 

két nappal később orvoshoz fordult, ahol megállapították a dobhártyája 

                                                 
383 Oláh ügyben hozott elfogadhatósági határozat , rendelkező rész 1.4.b. (i) és (ii) pontjai 
384 Oláh ügyben hozott elfogadhatósági határozat , rendelkező rész 3. pont 
385 Vö. a két ügyben a Bíróság szóhasználatát: „The Court finds that the applicant has failed to 
substantiate his allegations of discrimination on account of his ethnic origin.” (Farkas ügy),  illetőleg 
„The Court observes that it does not appear that the applicant pursued any formal domestic remedy in 
respect of this complaint.” (Oláh ügy)  
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átszakadását, mely miatt a kérelmezőt meg is kellett műteni. Az ügyben eljáró 

nyomozó hatóság az eljárást végül azért szüntette meg, mert nem lehetett 

minden kétséget kizáró módon megállapítani, hogy Balogh mikor szenvedte el 

a sérüléseit, tekintettel az orvosi beavatkozás időpontjára. Ami a 3. cikkely 

sérelmét illeti, a Bíróság egy nagyon lényeges elvi jellegű megállapítást tett az 

ügyben, amennyiben leszögezte, hogy bár Balogh Sándor csak a szabadon 

bocsátása után két nappal fordult orvoshoz, de hihető magyarázattal szolgált a 

tekintetben, hogy miért is késlekedett.386 Éppen ezért a Bíróság arra a 

megállapításra jutott, hogy a kormány nem bizonyította kielégítő módon, hogy 

a kérelmező sérülései nem a rendőri őrizetben vele szemben foganatosított 

bánásmód, hanem egyéb ok miatt keletkeztek. Márpedig a Bíróság töretlen 

esetjoga alapján megállapítható, hogy ha egy személyt egészségesen vesznek 

őrizetbe, de szabadon bocsátásakor sérülések vannak rajta, akkor a 

bepanaszolt államnak kell elfogadható magyarázattal szolgálnia a sérülések 

keletkezését illetően.387  

 

Balogh Sándor álláspontja szerint a fenti magatartás nem a véletlen műve volt, 

hanem elsősorban az ő roma származásának volt köszönhető. A kérelmező 

szerint állítását a már idézett rendőri mondat mellett az is alátámasztja, hogy a 

magyar rendőrök a romákkal szemben „köztudottan” keményebben lépnek fel. 

A magyar kormány állítása szerint Balogh Sándor csak általánosságokat 

hozott fel igazolásképpen, jóllehet ilyen esetekben az Emberi Jogok Európai 

Bíróságának gyakorlata szerint „minden kétséget kizáró bizonyíték” 

szükséges388, ami származhat megfelelően erős, egyértelmű és egybevágó 

következtetések, vagy hasonló, meg nem cáfolt ténybeli vélelmek együttes 

fennállásából.389 A Bíróság a kormány álláspontját tette magáévá, 

hangsúlyozva, hogy a rendőr által állítólag mondott mondatot egyetlen tanú 

                                                 
386 Baka András, az eljáró héttagú kamara magyar tagja részben eltérő véleményében arra helyezte a 
hangsúlyt, hogy a konkrét ügyben a sérülések akár később is keletkezhettek. Lásd Baka bíró részben 
különböző véleményét a Balogh ügyben , melyhez Jungwiert és Butkevych bírók is csatlakoztak. 
ECHR, Balogh kontra Magyarország ügy , 2004. július 20-i ítélet (ügyszám: 47940/99) 
387 ECHR, Selmouni kontra Franc iaország ügy , 1999. július 28-i ítélet (ügyszám: 25803/94), 87. pont 
388 Balogh ítélet  77. pont 
389 Velikova ítélet 70. pont 
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vallomása sem igazolta, így a Bíróság úgy ítélte meg, hogy a kérelmező nem 

valószínűsítette az eljárásban a 14. cikkely megsértését, ezért e tárgyban a 

kérelmet elutasította.390 

 

Felmerülhet a kérdés, miért tett különbséget a Bíróság a bántalmazás, illetőleg 

az ominózus mondat elhangzása tekintetében, hiszen mindkét esetben egy 

állítás és egy tagadás álltak egymással szemben, mégis eltérően ítélte meg a 

két kérdést a Bíróság, hiszen amíg a bántalmazás tekintetében megfordította a 

bizonyítási terhet, addig a rasszista mondat elhangzásának bizonyítási terhét 

meghagyta Balogh Sándornál. Erre a különbségtételre azonban ésszerű 

magyarázatot jelent álláspontunk szerint, hogy a bántalmazás nem tekinthető 

teljesen légből kapottnak (hiszen a kérelmező sérülései, még ha a fentiekben 

ismertetett nehézségekkel is, de jelezték, hogy „valami történt” Balogh 

Sándorral), addig az említett rasszista kijelentés elhangzását semmilyen 

módon nem tudta Balogh Sándor valószínűsíteni. Abban pedig egyet kell 

értenünk a Bírósággal, hogy ha ilyen esetekben is megfordulna a bizonyítási 

teher, és a kormánynak kellene igazolnia, hogy a kérdéses mondat nem 

hangzott el, akkor nagyon egyszerű dolguk lenne a kérelmezőknek, mert ha 

nem készül a teljes rendőri eljárásról hangfelvétel, akkor az állam részéről 

történő kimentés lehetősége szinte teljesen kizárt. Sajnálatos módon azonban, 

miközben ezt a megközelítést praktikus okokból teljesen elfogadhatónak 

ítéljük meg, ezzel a valóban rasszista alapú bántalmazások ügyében is szinte 

reménytelen helyzetbe kerülnek a kérelmezők, hiszen legfeljebb azt tudják a 

bizonyítási teher megfordulása révén igazolni, hogy a hatóság egy tagja 

bántalmazott egy másik embert.391 Az esetleges rasszista kijelentések csak 

olyan kivételes esetekben igazolhatóak, mint amilyen például a nemzeti és 

etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának 2004. évi beszámolójában 

olvasható, a strasbourgi bíróság elé nem került ügy. Ebben egy kistelepülés 

rendőre más rendőrök jelenlétében „piszkos cigánynak” nevezte a roma 

                                                 
390 Balogh ítélet  79. pont 
391 OSTOJIC, Jovana, Is Hungary’s Treatment of Roma Gy psies a Violation of European Union Law?  
Gentium, Vol. 2 (2), December 2007, 8. 
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származású sértettet és fejbelövéssel fenyegette, azonban a vizsgálat során a 

kérdéses mondat elhangzását a rendőr el is ismerte, és őt veszélyes fenyegetés 

szabálysértése miatt felelősségre is vonták.392 

 

Láthatjuk tehát, hogy a Bíróság szerint nem tekinthető elegendő bizonyítéknak 

sem a faji alapú különbségtétel megítélésére, sem pedig a bizonyítási teher 

megfordítására egy tényszerűen nem igazolható, igaz, ebből következő módon 

nem is cáfolható kijelentés. Sok esetben azonban azt próbálták a kérelmezők 

bemutatni, hogy az eljáró hatóságok faji előítéletei „köztudomásúak”. A 

Velikova ügy  tényállása szerint 1994-ben egy hajnali órán a kérelmező 

élettársa, Szlavcso Concsev elhunyt, miután ezt megelőzően 12 órát töltött 

rendőri őrizetben, mert azzal vádolták, hogy ellopott kilenc tehenet. A 

hivatalos iratok tanúsága szerint a tett helyszínén a felbőszült tömeg 

bántalmazni akarta Concsevet, melyet a rendőrök megakadályoztak, a 

rendőrségen azonban nem tudták kihallgatni, mert annyira részeg volt. Később 

Concsev arra panaszkodott, hogy nem érzi jól magát, állítólag orvosi 

vizsgálatra is vitték (melyről feljegyzés nem készült), azonban néhány órával 

később a cellájában elhunyt. A boncolás megállapította, hogy a halálát egy 

tompa tárgy által keletkezett sérülés folytán bekövetkezett jelentős 

vérveszteség okozta. Amikor a holttestet a kérelmező házába szállították, a 

kérelmező észrevette, hogy ezen túlmenően is számos sérülés látható a testen. 

Az ügyben a nyomozást később megszüntették, tekintettel arra, hogy a 

nyomozó hatóság úgy ítélte meg, az ügy körülményei nem tisztázhatók. 

 

Az Emberi Jogok Európai Bírósága a fenti ügyben megállapította az 

Egyezmény 2. cikkének sérelmét mind anyagi, mind pedig eljárási értelemben. 

A kérelmező azonban egyebek között azt is állította, hogy a fenti bánásmód 

kizárólag azért történt, mert élettársa roma származású volt. A kérelmező 

előadta, hogy Bulgáriában köztudomású, és rendkívül gyakori a romák elleni 

                                                 
392 Beszámoló a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok Országgyűlési Biztosának 2004. évi 
tevékenységéről,  VIII. fejezet 1.2 pont, Forrás: http://www.kisebbsegiombudsman.hu/word/04-29-
2008_11_12_05/besz_2004.html (2008. szeptember 1-i letöltés) 
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erőszak, melyet immáron nemzetközi szervezetek is dokumentáltak. Az eljárás 

során is visszaköszönt a faji motíváció, példának okáért akkor, amikor a 

nyomozó azt állította: Concsev testén nem láthatók sérülések, köszönhetően 

sötét bőrszínének. A Bíróság azonban mindennek ellenére úgy ítélte meg, 

hogy a konkrét ügyben a kérelmező a faji motíváció vonatkozásában nem 

tudott minden kétséget kizáró („beyond reasonable doubt”)  bizonyítékokat 

produkálni393, függetlenül attól, hogy ezt egyébként a hatékony vizsgálat 

elmaradása miatt nem tudta megtenni.394 A megfelelő bizonyítékok hiánya 

miatt viszont a Bíróság a 14. cikkely sérelmét végül nem állapította meg, tehát 

nem rótta az állam terhére a megfelelő vizsgálatok lefolytatásának 

elmaradását, ami gyakorlatilag azt eredményezte, hogy az állam mulasztását 

az állam javára értékelte a Bíróság. Megjegyezzük, hogy a fenti eset valóban 

nem volt példa nélküli Bulgáriában: lényegében hasonló tényállás alapján járt 

el a Bíróság a korábban már említett Anguelova ügyben  is, hasonló 

következtetésre jutva. Látható tehát, hogy a köztudomású tényeket a Bíróság 

egyedi esetekben nem fogadta el, hanem a konkrét, egyedi ügyre vonatkozó 

minden kétséget kizáró bizonyítékot várt el a kérelmezőtől, sikertelenül.395 

Hogy mennyire fontos a konkrét eset körülményeinek vizsgálata, arra ismét a 

Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok Országgyűlési Biztosának jelentéséből 

idézünk egy esetet. 2004 júliusában Kecskeméten rendőri intézkedés során 

életét vesztette egy 19 éves roma fiatalember, és felmerült annak gyanúja, 

hogy a rendőri intézkedés brutalitása az áldozat roma származásával hozható 

összefüggésbe. Ez az eset sem került el az Emberi Jogok Európai Bíróságához, 

miután az igazságügyi orvosszakértő minden kétséget kizáróan igazolta, hogy 

a fiatalemberen mindössze nyolc napon belül gyógyuló kisebb sérülések 

voltak, halálát pedig egy olyan gyógyíthatatlan szívbetegség okozta, melyről 

sem a rendőr, sem az áldozat kezelőorvosa nem tudtak korábban.396  

                                                 
393 Velikova ítélet  94. pont 
394 ARNARDÓTTIR i.m. 74. 
395 NIESSEN, Jan, CHOPIN, Isabelle, Development of Legal Instruments to Combat Racism in a Diverse 
Europe, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, 2004, 28. 
396 Beszámoló a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok Országgyűlési Biztosának 2004. évi 
tevékenységéről,  VIII. fejezet 1.2 pont, Forrás: http://www.kisebbsegiombudsman.hu/word/04-29-
2008_11_12_05/besz_2004.html (2008. szeptember 1-i letöltés) 
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Alapvetően változott meg azonban a Bíróság megközelítése néhány évvel a 

Velikova ügyet  követően, feltehetően a Bulgária ellen lényegében azonos 

tényállások alapján tömegesen érkező kérelmeknek köszönhetően, a 

szakirodalmi források által azóta is sokat idézett Nacsova  és mások üggyel . A 

kérelmezők két roma származású rokona kötelező sorkatonai szolgálatot 

teljesített, melynek során több fegyelmi büntetésben is részesültek. Egy 

alkalommal azonban megszöktek, és egyikük nagyanyjához menekültek. 

Néhány nappal később a katonai rendőrség tudomást szerzett rejtekhelyükről, 

és parancsot adott a letartóztatásukra, melynek során a körülmények által 

indokolt bármely eszközt és módszert alkalmazhattak, a bolgár jog 

előírásainak megfelelően. Amikor a szökevények észrevették a katonák 

közeledését, megpróbáltak elmenekülni. Ennek során az osztag vezetője 

először figyelmeztető, majd célzott lövéseket adott le, melynek során mindkét 

szökevény találatot kapott és sérülésükbe belehaltak. A szemtanúk szerint 

többen is lőttek az áldozatokra, miközben egyikük azt kiáltotta: „átkozott 

cigányok”. A katonai vizsgálat szerint az osztag a hatályos jogszabályoknak 

megfelelően járt el, és létfontosságú szervre nem adott le célzott lövést. 

 

Mi változott meg a 2000-es évek elején Bulgáriában, a Bíróság két ítélete 

közötti időszakban? Leginkább az, hogy több nemzetközi szervezet is 

egyértelműen bemutatta, hogy rendkívüli módon megnőtt a romaellenesség 

Bulgáriában, ideértve a rendőri intézkedések során tapasztalható attitűdöt is.397 

Így például az Európa Tanács Rasszizmus és Intolerancia Elleni Európai 

Bizottsága (ECRI) jelentésében kifejezetten rögzítette, hogy a roma közösség 

tagjai ellen több alkalommal is alkalmaztak erőszakot az őrizetbe vétel során, 

vagy éppen jogszerűtlenül használtak ellenük lőfegyvert, ráadásul akik erre 

való tekintettel panaszt tettek a rendőrség ellen, azoknak a személyes 

biztonságuk is gyakran veszélybe került. Ezen túlmenően a hatóságok is 

                                                 
397 Az ilyen jellegű jelentések azonban bizonyos esetekben ellentmondásokat is tartalmazhatnak, 
miként arra Majtényi is rámutat. MAJTÉNYI [2005] i.m.  14-15. 
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szemlátomást több esetben is vonakodtak a rendőri atrocitások megfelelő 

kivizsgálásától.398 Nem csak az ECRI marasztalta el azonban Bulgáriát a 

romákkal szembeni bánásmód miatt, hanem egyebek között az Amnesty 

International is több alkalommal szóvá tette ezt jelentéseiben.399 Elsősorban 

ennek tudható be álláspontunk szerint, hogy az ügybe több emberi jogi 

jogvédő szervezet is bekapcsolódott beavatkozóként, melyek közül némelyik a 

roma áldozatokkal szembeni helyzet súlyosságát támasztotta alá400, némelyik 

pedig a Bíróság diszkriminációs ügyekben tapasztalható megközelítését, és a 

bizonyítás túlságosan magas szintjét kifogásolta, megjegyezve, hogy 

gyakorlatilag a teljes bizonyosság szintjét kell elérnie a kérelmező által 

elmondottaknak ahhoz, hogy a Bíróság marasztaló ítéletet hozzon.401 

 

A Bíróság Nagykamarája hangsúlyozta, hogy a diszkriminációval kapcsolatos 

ügyek vizsgálata során a minden kétséget kizáró bizonyíték („beyond 

reasonable doubt”)  formuláját alkalmazza, azonban soha nem volt az a célja, 

hogy ezt a formulát átvegyék a nemzeti bíróságok is. A Nacsova  ügyben a 

Bíróság az őrmester által tett kijelentést („átkozott cigányok” – „you damn 

Gypsies” ) lényegében ugyanúgy ítélte meg, mint a már említett Balogh 

ügyben  a magyar rendőr hasonlóan rasszista tartalmú kijelentését, nevezetesen, 

hogy a mondat elhangzása vagy éppen el nem hangzása nem igazolható 

minden kétséget kizáróan, így ezen az alapon faji okból történő hátrányos 

megkülönböztetés nem állapítható meg. Ami a fegyverhasználat kérdését illeti, 

a kérelmezők azt állították, hogy a rendőri fegyverhasználat is egyértelműen 

                                                 
398 „Of particular concern is the incidence of police discrimination and mistreatment of members of 
the Roma/Gypsy community... [T]he Human Rights Project documents in its Annual Report for 1998 
numerous ... cases of police misconduct towards ... Roma... It cites as the most common violations: 
use of excessive physical force during detention for the purposes of extorting evidence; unjustified use 
of firearms ... and threats to the personal security of individuals who had complained against the 
police to the competent authorities... The Human Rights Project notes ... that the majority of 
complaints filed by this non-governmental organisation on behalf of Roma victims of police violence 
have not been followed up by the authorities... [V]ictims seem unwilling to come forward with 
complaints, particularly when they are awaiting court sentences ... [There is apparently also] some 
unwillingness on the part of the authorities to admit that problems of police misconduct do exist...” 
CRI (2000) 3, ECRI Second Report on Bulgaria , Adopted on 18 June 1999, 32. pont 
399 Lásd: New cases of ill -treatment of Roma.   
http://web.amnesty.org/library/index/ENGEUR150111998 (2008. szeptember 1-i letöltés) 
400 Mint például az European Roma Rights Centre, lásd a Nachova és mások  ítélet  138-139. pontjait 
401 Mint például az Interights, lásd a Nachova  és mások ítélet  140-142. pontjait 
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igazolta a faji indíttatást, mivel egy nem romák által lakott környéken a tüzet 

nyitó őrmester nem állította volna automata üzemmódra a fegyverét, hiszen 

ezzel nem csak az áldozatok, de a környéken lakók életét is veszélyeztette. A 

Bíróság úgy ítélte meg, hogy a fegyverhasználat a belső jog szerint jogszerű 

volt, és csak hipotézis, hogy az őrmester hasonló helyzetben más környezetben 

hogyan cselekedett volna. Az ítélet azonban a közvetett bizonyítékok 

tekintetében igazi áttörést hozott. A Bíróság hangsúlyozta, hogy a konkrét 

ügyben nem használhatóak fel a beavatkozó szervezetek azon megállapításai, 

hogy a romákkal szemben magas a faji indíttatású erőszak Bulgáriában, hiszen 

ezek csak általánosságban tartalmaznak megállapításokat, ami más szavakkal 

azt jelenti, hogy anyagi jogi értelemben nem sérült a 2. cikk a 14. cikkel 

összefüggésben. Azonban, éppen ezen okokból kifolyólag a bolgár 

hatóságoknak még a szokásosnál is körültekintőbben kellett volna 

kivizsgálniuk az ügy esetleges rasszista motiváltságát, melynek elmaradása 

már megvalósítja a két cikkely együttes megsértését – eljárási értelemben.402 

Az anyagi és eljárási értelmű megközelítés közötti különbséget leginkább 

abban látjuk, hogy míg az anyagi értelemben történő diszkrimináció esetén a 

kérelmezőt „eredménykötelem”, azaz a faji motiváció igazolásának 

kötelezettsége terheli, addig az eljárási értelemben történő különbségtétel 

esetén a hatóságot csak „gondossági kötelem”, azaz a felderítés érdekében 

megfelelő lépések megtételének kötelezettsége terheli.403 Ez a 

megkülönböztetés adott esetben megkönnyítheti a kérelmezők dolgát, ha faji 

alapú hátrányos megkülönböztetésre kívánnak hivatkozni az Egyezmény 2. 

és/vagy 3. cikkével összefüggésben – azonban (és ebben látjuk a megközelítés 

problematikus voltát) kizárólag eljárási szempontokra történő hivatkozás 

esetén.404 Egyet kell értenünk több bírónak a Labita ügyhöz  fűzött 

különvéleményében foglalt megállapításaival, mely szerint a kizárólag eljárási 

szempontok alapján megállapított jogsértés kevésbé tűnik súlyosnak, mint egy 

                                                 
402 Nachova és m ások  ítélet  157. pont 
403 AMBRUS [2007b] i.m.  92. 
404 European Court of Human Rights Finds Bulgaria Liable for Failure to Investigate Racially 
Motivated Killings,  Harvard Law Journal, Vol. 119 (2006.) 1912. 
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anyagi jogi szempontok alapján kimondott jogsértés.405 Ezt a megközelítést 

azért is tartjuk egyébiránt veszélyesnek, mert könnyen azt a látszatot keltheti, 

hogy az elmarasztalt államokban nincs is igazán komoly probléma, kizárólag 

kisebb eljárási hiányosságok miatt született marasztaló ítélet, melyet néhány 

intézkedéssel orvosolni lehet – miközben a probléma érdemi része, a faji alapú 

diszkrimináció léte, illetőleg ennek esetleges felszámolása sikkad el „csupán”. 

 

Ami az eljárási alapú megközelítés Nacsova  ügyre  vetítését illeti, a Bíróság 

hangsúlyozta, hogy alaposan vizsgálni kellett volna egyfelől az őrmester 

állítólagos mondatát, másfelől pedig azt a tényt, hogy az őrmester a két 

fegyvertelen áldozattal szemben aránytalanul nagy erőszakot alkalmazott. A 

hatóságok azonban semmit sem tettek a fenti mondat igazolása vagy éppen 

megcáfolása érdekében, még az őrmestert sem kérdezték ki ezzel 

kapcsolatosan. Nem vizsgálták az őrmester romákkal kapcsolatos attitűdjét 

sem, illetőleg azt sem, hogy a múltban voltak-e hasonló megnyilvánulásai.406 

Ez már csak azért is különösen lényeges lett volna, mert számos beavatkozó 

nemzetközi szervezet, illetőleg számos intézmény jelentése megállapította: 

Bulgáriában gyakoriak a romákkal szembeni faji indíttatású erőszakos 

cselekedetek – ami a hatóságok részéről a fenti mondat különösen alapos 

vizsgálatát igényelte volna. Mindezekre való tekintettel a Bíróság szerint a 2. 

és 14. cikkely együttes megsértése megállapítható407, azonban csak eljárási 

értelemben, ami egyértelműen behatárolja az említett közvetett bizonyítékok 

helyét és felhasználhatóságát is a Bíróság által alkalmazott bizonyítási 

rendszerben.408 Ugyanakkor, a kétségtelenül meglevő közvetett bizonyítékok 

ellenére azt mondhatjuk, hogy ezek nyilvánvalóan elégtelenek az állam 

                                                 
405 Lásd Pastor Ridruejo, Bonello, Makarczyk, Tulkens, Straznicka, Butkevych, Casadevall és 
Zupancic bírák részben eltérő véleményét az ECHR, Labita kontra Olaszország ügyben , 2000. április 
6-án született ítéletben (ügyszám: 26772/95) 
406 SIKUTA, Ján, HUBÁLKOVÁ, Eva, European Court of Human Rights. Case -Law of t he Grand 
Chamber 1998 -2006,  T. M. C. Asser Press, The Hague, 2007, 357. 
407 Lényegében a Nacsova ügyhöz  hasonló esetben marasztalta el a Bíróság nem sokkal ezt követően 
Görögországot is: ECHR, Bekos és Koutropoulos kontra Görögország , 2005. szeptember 13-i ítélet 
(ügyszám: 15250/02) 69-75. pontok 
408 OVEY, WHITE i.m. 425. 
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marasztalásához, ha a hatóságok megfelelően kivizsgálják egy bántalmazás 

körülményeit.409 

 

Felmerülhet a kérdés, hogyan tudná a kérelmező kétséget kizáróan 

bizonyítani, hogy bántalmazása származása miatt történt volna, ha önmagában 

egy rasszista tartalmú mondat elhangzásának lehetősége, illetőleg a nem 

megfelelő hatósági vizsgálat erre nem elegendő. A Bíróság legújabb 

esetjogából úgy tűnik, akkor van erre a kérelmezőnek lehetősége, ha az eddig 

ismertetett romaellenes attitűdök halmozottan jelentkeznek egy ügyben, mint 

történt az a Stoica esetben  is. A kérelmező roma származású román 

állampolgár egy 80 %-ban romák lakta faluban élt. Egy alkalommal a helyi 

rendőrség razziát tartott az egyik bárban, ahol annak működési engedélyét 

szerették volna ellenőrizni. A kérelmező által előadott és a román nyomozó 

hatóság hivatalos vizsgálata során rögzített tényállás azonban innentől kezdve 

teljesen eltér. A kérelmező verziója szerint az egyik falubeli éppen távozni 

készült a bárból, amikor a rendőrök megkérdezték tőle, hogy roma (cigány) 

vagy román származású-e. Miután a falubeli romának vallotta magát, a rendőr 

őrmester arra kérte a társait, hogy tanítsák móresre a falubelit is és az ott levő 

többi romát, közte a kérelmezőt is. A hatóság verziója szerint a tulajdonos 

felszólította a vendégeket, hogy távozzanak a bárból, akik ezért agresszívvá 

váltak, így a rendőrök is jobbnak látták a távozást, az ezt követően történtek 

pedig nem rekonstruálhatók hitelesen.  

 

Az ügyészségi vizsgálat kizárta az ügyben a rasszista motiváció lehetőségét, 

sőt nem sokkal később az eljárást is megszüntették, arra való hivatkozással, 

hogy az sem nyert bizonyítást, hogy a kérelmezőt rendőrök bántalmazták 

volna. Az ügyben ismeretlen tettessel szemben eljáró nyomozó hatóság pedig 

olyan tartalmú határozatot hozott, mely szerint nem is történt bűncselekmény, 

a történtek egész egyszerűen csak „pusztán cigány viselkedésnek”  

                                                 
409 ECHR, Ognyanova és Choban kontra Bulgária ügy,  2006. február 23-i ítélet (ügyszám: 46317/99) 
146. pont 
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tekinthetőek. Kétségtelen tény, hogy a román hatóságok nem vizsgálták ki 

megfelelően az eljárás esetleges rasszista motivációját, ezért a 14. cikkely 

eljárásjogi értelemben történt megsértése nyilvánvaló. A Bíróság azonban úgy 

ítélte meg, hogy az ügyben felhozott bizonyítékok egyértelműen mutatják a 

rendőrök rasszista motivációját, melyet sem az ügyészségi vizsgálat, sem a 

kormány védekezése nem tudott megfelelően kimenteni. Éppen ezért nincs 

oka a Bíróságnak azt feltételezni, hogy a konkrét ügyben a rendőrök eljárása 

faji értelemben semleges lett volna, vagyis megállapította a jogsértést.410 

 

Azt mondhatjuk, a Stoica ítélet  bizonyos értelemben a szintézise a kelet-

közép-európai régió romákkal szembeni erőszakkal kapcsolatos ügyeinek. 

Megtalálható ugyanis ebben az ügyben a Cobzaru ügyben  is felbukkanó, a 

hatóságok részéről írásban is rögzítésre kerülő nyílt romaellenesség.411 

Ugyancsak látható a Nacsova ügyben  is tapasztalt, a kérelmező állítása szerint 

a hatóságok részéről elhangzó romaellenes megnyilvánulás.412 Úgyszintén 

nyilvánvaló, hogy a kérelmezőt súlyosan bántalmazták, a hatóságok pedig sem 

a bántalmazást, sem pedig annak lehetséges faji motivumait nem vizsgálták ki 

megfelelően.413 Végezetül, mindez egy olyan térségben történt, ahol a 

strasbourgi bíróság által is tapasztalt módon a hatóságok részéről is igen 

gyakori a romákkal szembeni erőszak. A Bíróság érvelésében összekapcsolta a 

minden kétséget kizáró bizonyíték („beyond reasonable doubt ”) szintjét a 

bizonyítási teher megfordításával414, megítélésünk szerint hibásan. 

Szükségtelen ugyanis a bizonyítási teher megfordítása abban az esetben, ha a 

kérelmező minden kétséget kizáróan tudja igazolni az állításait. A Bíróság 

által (meglátásunk szerint egyébként helyesen) alkalmazott bizonyítási teher 

megfordítása azt jelzi, hogy a kérelmező által együttesen felhozott érvek 

elegendőek voltak ahhoz, hogy egy alacsonyabb fokú gyanút igazoljanak, 

mely gyanút a bizonyítási teher megfordításával a kormánynak kellett volna 

                                                 
410 ECHR, Stoica kontra Románia ügy , 2008. március 4-i ítélet (ügyszám: 42722/02) 129. pont 
411 Cobzaru ítélet  100. pont 
412 Nachova és mások ítélet  163. pont 
413 Balogh ítélet  48-51. pontok 
414 Stoica ítélet  126. pont 
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immáron kimentenie. Remélhetőleg ez az ítélet nem csak egyedi döntésnek 

tekinthető, hanem iránymutatásul szolgál a Bíróság számára is a jövőre nézve 

a faji diszkriminációval kapcsolatos kérelmek elbírálása során, hiszen csak 

ezzel az eljárásjogi eszközzel biztosítható, hogy a faji diszkriminációs 

ügyekben is érdemi strasbourgi jogorvoslathoz juthassanak a kérelmezők. 

 

Megjegyezzük végezetül, hogy a hatóságok magatartásának egy új aspektusa 

is feltűnőben van az utóbbi években a Bíróság gyakorlatában, amennyiben már 

olyan esetekben is megállapította a hátrányos megkülönböztetés tilalma 

sérelmét a Bíróság, amikor a hatóságoknak még közvetett módon sem volt 

közük a sértett bántalmazásához, azonban az elkövetők hatékony felelősségre 

vonása elmaradt. Így történt ez a Secic ügyben , ahol a Bíróság azért 

marasztalta Horvátországot, mert a roma származású skinheadek elleni 

büntetőeljárás több mint hét éven át zajlott anélkül, hogy a hatóságok 

hatékonyan felléptek volna a kérelmező érdekeinek védelme érdekében.415 De 

ugyanez volt a helyzet az Angelova és Iliev  ügyben is, ahol a roma származású 

kérelmezőket hét fiatalkorú súlyosan bántalmazta, azonban, bár az elkövetők 

kilétére azonnal fény derült, a felelősségre vonásuk szinte kivétel nélkül 

elmaradt, tekintettel arra, hogy a cselekmény a hosszadalmas nyomozás során 

elévült. A Bíróság e tekintetben külön kiemelte, hogy a romákkal szemben 

megnövekvő támadások miatt a hatóságoknak fokozottabb figyelemmel kellett 

volna lenniük a rasszista motiváltságú bűncselekmények vizsgálatára, melyet 

azonban elmulasztottak. Ez különösen annak fényében tekinthető súlyos 

jogsértésnek, hogy a hatóságok már a kezdetektől fogva hivatalosan is 

tisztában voltak a támadás rasszista motívumaival.416 

 

 

                                                 
415 ECHR, Secic kontra Horvátország ügy , 2007. május 31-i ítélet (ügyszám: 40116/02) 69. pont 
416 ECHR, Angelova és Iliev kontra Bulgária  ügy , 2007. július 26-i ítélet (ügyszám: 55523/00) 116. 
pont 
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5.2 Kurdokkal kapcsolatos ügyek 

 

A diszkrimináció tilalma és az élet, emberi méltóság kapcsolatában az egyik 

legnagyobb ügyszámmal jelen levő csoportot a kurdok által benyújtott 

kérelmek jelentik, melyekben a kérelmezők egyebek között azt szokták 

sérelmezni, hogy a török hatóságok a kurd származásuk miatt bántak velük 

vagy hozzátartozójukkal az általuk említett módon.417 Ahogy azt már a 

korábbiakban is bemutattuk, természetesen ilyen esetekben is elengedhetetlen, 

hogy a kérelmező a származásával kapcsolatos állításait már a nemzeti 

bíróságok előtt is előadja, ellenkező esetben beadványát a strasbourgi bíróság 

(legalább e vonatkozásban) a belső jogorvoslatok kimerítésének elmulasztása 

miatt bizonyosa el fogja utasítani.418 De még ha a kérelmező megfelelően 

hivatkozik is származására a nemzeti bíróságok előtt, a bizonyítás akkor is 

rendkívüli nehézségekbe ütközik itt is, ráadásul ezen ügycsoport 

vonatkozásában, bár az ügyek száma véleményünk szerint ezt indokolta volna, 

de az áttörést hozó ítélet is mind ez ideig várat magára. 

 

Ezen ügyek közül egyet, a Dündar ügyet emeljük ki és mutatjuk be bővebben, 

nem elsősorban az ítélet, hanem az egyik különvélemény megállapításai miatt. 

Az ügy tényállása szerint a kérelmező szellemileg sérült gyermeke a 

kezdetektől fogva érdeklődött a kurd nemzeti zene, költészet és színvilág után, 

a kurd nemzeti ünnepeken pedig rendszeresen felvonult a tömeggel együtt, 

kurd nemzeti színekbe (sárga, piros és zöld) öltözve. Ennek köszönhetően a 

török hatóságok három alkalommal is őrizetbe vették, és megkínozták. 1992 

júliusában rendőrök keresték fel a kérelmezőt, és elmondták, hogy a fiát egy 

pszichiátriai intézetbe szállítják kezelésre, miután korábban elkövetett 

cselekményei nyomán a bíróság ennek szükségességét állapította meg. Először 

a kérelmezőt és a fiát a rendőrség épületébe vitték, ahol a fiú, attól félve, hogy 

                                                 
417 Ezen ügyek áttekintését összefoglalóan lásd: ARNARDÓTTIR i.m. 75-76. 
418 ECHR, Yasar kontra Törökország ügy , 2006. január 24-i ítélet (ügyszám: 46412/99) 74. pont. Az 
ügy érdekessége, hogy az 5., 6. és 13. cikkelyek vonatkozásában viszont marasztalta a Bíróság 
Törökországot. 
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a kórházban meg fogják ölni, kiugrott az ablakon és elmenekült. A kérelmezőt 

három napig tartották bent a rendőrségen, megverték, és csak azt követően 

engedték el, hogy ígéretet tett a rendőröknek, amint meglátja a fiát, 

személyesen hozza be a rendőrségre. A kérelmező azonban csak telefonon 

tartotta a fiával a kapcsolatot, személyesen nem, a rendőrök pedig 

rendszeresen ellenőrizték a kérelmező házát. Egy idő után mind a fiú 

telefonjai, mind a rendőri ellenőrzések elmaradtak, így a kérelmező azt 

gyanította, a rendőrök elfogták a fiát. A fiú holttestét 1992. szeptember 6-án 

találták meg. A szemtanúk szerint négy fegyveres – akik közül egyet 

rendőrnek véltek – követte el a cselekményt. A holttesten szemlátomást 

külsérelmi nyomok voltak, egyebek között 34 helyen voltak vörös pontok a 

nyakán. A kérelmező erőfeszítései, hogy a nyomozás állásáról, illetőleg a 

tettesek személyéről tudomást szerezzen, nem vezettek eredményre. 

 

A Bíróság álláspontja szerint nem állapítható meg, hogy a kérelmező fiát 

állami hatóságok tagjai ölték volna meg, tehát ezen az alapon az Egyezmény 

2. cikke eredményesen nem hívható fel. A hatóságok azonban az ügy 

körülményeiből nyilvánvaló módon nem tettek meg mindent annak érdekében, 

hogy megfelelő vizsgálatot folytassanak le a kérelmező fiának halála ügyében, 

amely ugyancsak megvalósíthatja (és a konkrét esetben meg is valósította) az 

Egyezmény 2. cikkének eljárásjogi alapú megsértését. A Bíróság úgy ítélte 

meg, hogy az ügy vonatkozásában a diszkrimináció tilalma megsértésének 

vizsgálata szükségtelen, tekintettel arra, hogy az ügyben már megállapításra 

került a 2. és 13. cikk sérelme.419 Meglepő, hogy a Bíróság a konkrét ügyben 

erre a (dolgozatunk első részében már részletesen bemutatott, a Bíróság 

esetjogában korábban már meghaladottnak tűnő) megközelítésre alapozta 

döntését, ami azonban megítélésünk szerint pusztán ritka és feltehetően 

további követésre nem kerülő kivételnek tekinthető a Bíróság esetjogában.420 

                                                 
419 ECHR, Dündar kontra Törökország ügy , 2005. szeptember 20-i ítélet (ügyszám: 26972/95) 104. 
pont 
420 Megjegyezzük, hogy a kivétel ritka, de nem példa nélküli a török ügyek vonatkozásában. Példának 
okáért az ECHR, Öcalan kontra Törökország ügyben is hasonlóan érvelt a Bíróság Nagykamarája 
2005. május 12-i ítéletében (ügyszám: 46221/99). Lásd az ítélet 206. pontját. Az ítélet elemzését lásd 
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Erre utal legalábbis, hogy a Bíróság a kurd vonatkozású ügyekben a Dündar 

ítéletet  megelőzően és ezt követően is érdemben foglalkozott a diszkrimináció 

tilalma esetleges megsértésével (más kérdés, hogy kivétel nélkül el is 

utasította ezen vonatkozásban a kérelmeket, jellemző módon arra való 

hivatkozással, hogy a kérelmező semmilyen formában sem tudta 

valószínűsíteni, hogy a hatóságok magatartása a kérelmezők kurd 

származására volna visszavezethető).421 Megítélésünk szerint ennek indoka 

(legalább részben) abban keresendő, hogy a Bíróság a kurdokkal kapcsolatos 

ügyeket egyfajta Pandora szelencéjeként tekinti, és tart attól, hogy egy 

marasztaló ítélet a már így is igen tekintélyes ügyszámot megtöbbszörözi 

majd. Éppen ezért, ameddig csak lehet, a Bíróság el fog tekinteni a 14. cikkely 

sérelmének megállapításától, arra való hivatkozással, hogy a 2. és/vagy 3. 

cikkelyek megsértése elegendő alapot ad a sértettek számára megfelelő 

elégtétel megítéléséhez. 

 

Álláspontunkat látszik alátámasztani Mularoni bírónak a Dündar ügyben  

hozott részben eltérő véleménye is.  A bíró hangsúlyozta: nem igazán érthető, 

hogy miért vizsgálta meg a Bíróság Nagykamarája külön is a diszkrimináció 

tilalmát a Nacsova  ügyben , ha ezt más hasonló ügyekben szükségtelennek 

tartja.422 Ráadásul, a Bíróság gyakorlatát elnézve, a török ügyek 

vonatkozásában az lehet az érzésünk, hogy a Bíróság szerint a diszkrimináció 

tilalma a kevésbé fontos jogok közé tartozik. Álláspontunk szerint ez a 

különvélemény talán az első lépésnek tekinthető a vonatkozásban, hogy 

Törökországot is marasztalja valamikor a jövőben a Bíróság az Egyezmény 2. 

és/vagy 3. cikkével együtt olvasott 14. cikkelye vonatkozásában. Ugyanakkor, 

azt is hangsúlyoznunk kell, hogy pusztán abból, hogy egy Törökország elleni 

kérelemben feltűnik a kérelmező kurd származására való utalás, még 

                                                                                                                                          
például: KÜNZLI, Annemarieke, Öcalan v. T urkey: Some Comments,  Leiden Journal of International 
Law, Vol. 17. (2004.) Issue 1. 141-154. 
421 Lásd például: ECHR, Ucar kontra Törökország ügy , 2006. április 11-i ítélet (ügyszám: 52392/99) 
158. pont 
422 „I am really unable to understand why the Court decided to examine such a complaint in the 
Nachova  and Others case and continues to consider that it is unnecessary to do that in cases like the 
present one.” 
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korántsem következik az, hogy a kérelmet egyáltalán vizsgálni kell, még 

kevésbé, hogy Törökországot automatikusan marasztalni kelljen.423  

 

Éppen ezért meglátásunk szerint kívánatos lenne, ha a Bíróság a 2. és/vagy 3. 

cikk és a 14. cikk együttes vizsgálata során ugyanazt a mércét alkalmazná 

mind a roma, mind pedig a kurd ügyek vonatkozásában. Ehhez célszerűnek 

tűnik a Nacsova  ügyben  felállított vizsgálati módszer alkalmazása a kurd 

ügyek vonatkozásában is, miként azt Mularoni különvéleménye is sürgette. 

Abban az esetben pedig, ha sokkal több ügyben alkalmaznák ezt a vizsgálati 

módszert, talán sokkal könnyebben „ébredne rá” a Bíróság a megközelítés 

néhány, általunk is bemutatott hibájára, ami még inkább elősegítené a 

diszkriminációs esetjog fejlesztését, különös tekintettel az esetjog „élő jog” 

(„living instrument”)  szerepére. 

 

 

VI. A kényszermunka tilalma és a hátrányos 

megkülönböztetés tilalmának egyes kérdései 

 

 

Az Emberi Jogok Európai Egyezményének kényszermunka tilalmát kimondó 

4. cikke az Egyezmény egyik legkisebb esetjoggal bíró cikkelye, éppen ezért 

nem meglepő, hogy a 4. és 14. cikkelyek együttes vizsgálata során mindössze 

egyetlen olyan esetet említhetünk meg, amelyben a Bíróság megállapította a 

kényszermunka tilalmának a hátrányos megkülönböztetés tilalmával együttes 

olvasatban történő megsértését. Az esetek között azonban több olyat is 

találhatunk, amelyek jelentős elvi megállapításokkal gazdagították a Bíróság 

esetjogát. 

 

                                                 
423 A legújabb esetek közül erre példaként lásd: ECHR, Cennet Ayhan és Mehmet Salih Ayhan kontra 
Törökor szág ügy , 2006. június 27-i ítélet (ügyszám: 41964/98)  
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Ezen cikkellyel kapcsolatosan érdekes kérdés annak vizsgálata, hogyan 

viszonyul egymáshoz a lelkiismereti és vallásszabadságot deklaráló 9. cikkely 

és a kötelező katonai szolgálatot lelkiismereti okokból megtagadó személyek 

polgári szolgálatára vonatkozó 4. cikkely (3) bekezdése. Álláspontunk szerint 

a lelkiismereti ok kérdése egyértelműen az Egyezmény 9. cikkelyének hatálya 

alá tartozik, azonban ezekben az ügyekben nem a lelkiismereti ok, hanem 

annak következményei, így a polgári szolgálatra vonatkozó szabályozás volt 

minden esetben a vita tárgya, amely már egyértelműen a 4. cikkely hatálya alá 

tartozik.424 A lelkiismereti okkal kapcsolatosan jellemző módon a Jehova 

Tanúi vallás képviselőinek ügyei kerültek a Bíróság elé, mint amilyen volt 

például a Gütl ügy 425 is. Ebben az esetben a kérelmező azt kifogásolta, hogy ő 

a Jehova Tanúi felekezet tagjaként rendszeres hitéleti tevékenységet folytat, 

amely lényegében megfeleltethető a keresztény egyházakban létező presbiteri 

feladatoknak, ebből következő módon álláspontja szerint egyértelműen 

diszkriminatív, hogy míg a kérelmező nem kap teljes felmentést a katonai 

szolgálat alól, addig a keresztény egyházak lelkészeinek még polgári 

szolgálatot sem kell teljesíteniük. A Bíróság a kérelmet befogadta, azonban az 

ügy érdemében azóta sem született döntés, és az Emberi Jogok Európai 

Bírósága adatbázisa jelenleg is folyamatban levő ügyként szerepelteti, több 

hasonló esettel együtt.426 Meglátásunk szerint ezen ügyekben – már ha születik 

bennük a későbbiekben érdemi ítélet egyáltalán – van esély arra, hogy a 

Bíróság az osztrák államot marasztalja majd, azonban minden valószínűség 

szerint nem a kényszermunka tilalmával, hanem a lelkiismereti és 

vallásszabadsággal összefüggésben. Arra ugyanis már korábban is volt példa a 

Bíróság esetjogában, hogy az egyházak közötti különbségtételt jogellenesnek 

minősítette, nevezetesen egy, az egyházak jogi személyiségével kapcsolatos 

                                                 
424 DECKER, Christopher D., FRESA, Lucia, The Status of Conscientious Objection Under Article 4 of 
the European Convention on Human Rights,  International Law and Politics, Vol. 33. (2001.) Issue 2. 
404. 
425 ECHR, Gütl kontra Ausztria ügy , 2005. február 1-i elfogadhatósági határozat (ügyszám: 49686/99), 
rendelkező rész 1. pont 
426 ECHR, Koppi kontra Ausztria ügy , 2006. január 5-i elfogadhatósági határozat (ügyszám: 
33001/03) és ECHR, Löffelmann kontra Ausztri a ügy , 2005. február 1-i elfogadhatósági határozat 
(ügyszám: 42967/98) 
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kérdésben.427 Megjegyezzük, hogy a Bíróság megítélése szerint egyébként a 

polgári szolgálat feltételeinek meghatározása tekintetében az államoknak nagy 

mérlegelési jogkörük („margin of appreciation ”) van, így nem állapítja meg a 

hátrányos megkülönböztetés tilalmát az egyes feltételeket támadó beadványok 

esetén sem a 4. cikkely428, sem pedig a 9. cikkely rendelkezéseivel 

összefüggésben.429 A Bíróság érvelése minden ilyen esetben úgy szól, hogy a 

polgári szolgálat teljesítésének feltételei sokkal enyhébbek, mint a fegyveres 

katonai szolgálat feltételei, ily módon nem aránytalan, ha adott esetben 

hosszabb időt írnak elő a nemzeti jogszabályok a polgári szolgálat 

időtartamára, mint a katonai szolgálatra. Érdekes megjegyezni, hogy bár 

sokáig az ENSZ Emberi Jogi Bizottsága is ugyanezt az álláspontot 

képviselte430, az utóbbi időben megváltozott a Bizottság gyakorlata: immáron 

nem fogadja el, hogy a polgári szolgálat időtartamának meghosszabbításával 

lehetne elérni azt, hogy csak a valóban lelkiismereti okokból fegyvert nem 

fogó fiatalok válasszák a polgári szolgálatot431. Miként a Bizottság a Gueye 

ügyben  megfogalmazta: pusztán a közigazgatás alkalmatlansága még nem 

teszi jogszerűvé az egyenlőtlen bánásmódot.432 

 

A nemek közötti diszkrimináció kérdései is felmerültek a Bíróság 

gyakorlatában, mellyel kapcsolatban említhető meg az egyetlen olyan eset, 

amelyben a Bíróság valamely államot a 4. cikkel összefüggésben elmarasztalt, 

a dolgozatunk 4.3 fejezetében már röviden bemutatott Karlheinz Schmidt ügy . 

A kérelmező azt követően fordult a Bírósághoz, hogy Tettnang település 

hatóságai 75 német márka összegű tűzoltói szolgálati adó megfizetésére 

                                                 
427 ECHR, Canea Catholic Church kontra Görögország ügy , 1997. december 16-i ítélet (ügyszám: 
25528/94) 45-47. pontok 
428 ECommHR, Van Buitenen kontra Hollandia ügy , 1987. március 2-i elfogadhatósági határozat 
(ügyszám: 11775/85), rendelkező rész 1. pont 
429 lásd például: ECommHR, Autio kontra Finnország ügy , 1991. december 6-i elfogadhatósági 
határozat (ügyszám: 17086/90) 
430 lásd például: HRC, Järvinen kontra Finnország ügy,  Communication No. 295/1988, 1990. 
augusztus 15-i ajánlás, lásd az ajánlás 6.5-6.6 pontjait 
431 HRC, Foin kontra Franciaország ügy,  Communication No. 666/1995,1999. november 9-i ajánlás, 
lásd az ajánlás 9.5 pontját 
432 HRC, Gueye kontra Franciaország ügy,  Communication No. 196/1985, 1989. április 6-i ajánlás, 
lásd az ajánlás 9.5 pontját 
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kötelezték, mint minden helyben lakó férfit. A Bíróság megállapította, hogy a 

kötelező tűzoltói szolgálat olyan munkának minősül, mely az Egyezmény 4. 

cikk (3) bekezdés d, pontja alá tartozik.433 A Bíróság ítéletében külön is 

hangsúlyozta, hogy a szóban forgó kötelezettség csak elméleti, és csak jogilag 

létezett, mindig volt elegendő önkéntes, és a gyakorlatban egyetlen férfinak 

sem kellett tűzoltói szolgálatot teljesítenie, ily módon az anyagi hozzájárulás 

gyakorlatilag egy önálló, csak a férfiakat terhelő állandó fizetési jogcímmé 

vált.434 Ahogy azt már dolgozatunk 4.3 fejezetében említettük, Harris utalt 

arra, hogy általában a kérelmezőnek nem okoz nehézséget annak igazolása, 

hogy kevésbé kedvezően bántak vele, mint másokkal.435 Ezt az ügyet tudjuk 

azonban ellenpéldaként említeni, hiszen akár teljesen más végkimenetele 

lehetett volna az ügynek, ha a Bíróság nem a nemek közötti 

különbségtételként értékelte volna az esetet, hanem, elfogadva a kormány 

védekezését, a tűzoltásra való mentális és fizikai alkalmasság alapján történő 

megkülönböztetés szerint436, mely akár jogszerűnek is minősülhetett volna. 

Ugyanakkor érdekes lett volna annak vizsgálata, hogy elfogadható-e az a 

megközelítés, miszerint a nők eleve alkalmatlanok a tűzoltói munkákra, 

mellyel kapcsolatosan Arnardóttir a Bíróság eddigi esetjoga alapján szintén 

negatív választ feltételez.437 Ez a megközelítés azonban a strasbourgi esetjog 

alapján korántsem ilyen egyértelmű, miként azt a Spöttl ügy  is mutatja. Ebben 

az esetben a kérelmező azt kifogásolta, hogy a polgári szolgálat intézménye 

nemek közötti diszkriminációt valósít meg annyiban, amennyiben erre 

kizárólag férfiakat köteleznek. Az ügyben eljáró Bizottság nem csak azt 

állapította meg, hogy a konkrét esetben a férfiak és nők nincsenek 

összehasonlítható helyzetben (hiszen a polgári szolgálat csak a katonai 

szolgálatot nem vállaló férfiak számára nyitott), hanem azt is, hogy a katonai 

szolgálat esetében a férfiak és nők közötti különbségtétel objektív okokkal 

                                                 
433 Karlheinz Schmidt ítélet  23. pont 
434 BERGER, Vincent, KONDOROSI Ferenc, Az Emberi Jogok Európai Bíróságának joggyakorlata, 
különös tekintettel a fair eljárás követelményeire,  Budapest, 2006, 54-55. 
435 HARRIS i.m.  478. 
436 Karlheinz Schmidt ítélet  27. pont 
437 ARNARDÓTTIR i.m. 144. 
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egyértelműen magyarázható, ráadásul a részes államok közös 

hagyományainak tekinthető módon a nőket nem veszik igénybe katonai 

szolgálatra.438 Megjegyezzük ugyanakkor, hogy a luxemburgi székhelyű 

Európai Bíróság már egy más ügy kapcsán439 kimondta, hogy a fegyveres erők 

természete, azaz a tény, hogy az ott szolgáló személyeket fegyverhasználatra 

hívhatják fel, önmagában még nem indokolja a nők katonai posztoktól való 

eltiltását.440 

 

A foglalkozás alapján történő különbségtétellel kapcsolatos a cikkely 

esetjogából talán legtöbbet idézett Van der Mussele ügy.  A kérelmező 

Belgiumban ügyvédkedett, és a belga büntető törvénykönyv alapján még 

ügyvédjelölt korában kirendelt védői feladatok ellátására kötelezték, melynek 

keretében saját becslése alapján 17-18 órát foglalkozott összesen egy konkrét 

üggyel. Az állami jogi tanácsadói szolgálat az ügy lezárultát követően 

értesítette őt arról, hogy tekintettel arra, hogy ügyfelének nem volt vagyona, 

több ezer belga frankos munkadíjára nem tarthat igényt. A kérelmező ezt az 

eljárást sérelmezte a Bíróság előtt, azt állítva, hogy ez a fajta munkavégzés 

kényszermunkának minősül, ráadásul diszkriminatív jelleget is hordoz 

magában, amennyiben más szakmák képviselőit nem terheli ilyen jellegű 

kötelezettség. Vizsgáljuk meg először azt a kérdést, hogy kényszermunkának 

tekinthető-e a Bíróság szerint az ilyenfajta kirendelés. A Bíróság negatív 

logikával megállapította, hogy a munkavégzés ténye önmagában teljesen 

természetes dolog, mely akkor válik abnormálissá, ha annak teljesítésére 

valamilyen diszkriminatív elem alapján kötelezik a magánszemélyt vagy 

csoportot, amit a kérelmező maga is állított beadványában.441 A Bíróság első 

lépésként megállapította, hogy a kirendelés nemteljesítésének büntetőjogi 

következménye ugyan nem volt, azonban a kérelmező tarthatott attól, hogy 

esetleg törlik az ügyvédjelöltek közül, ami már büntetésnek minősül. Második 

                                                 
438 ECommHR, Spöttl kontra Ausztria ügy , 1996. május 15-i elfogadhatósági határozat (ügyszám: 
22956/93) rendelkező rész 3. pont 
439 ECJ, C-285/98, Tanja Kreil kontra Németország ü gy, 2000. január 11-i ítélet 
440 Elemzését lásd: KARDOS Gábor, Modern „amazon” -döntés?  Fundamentum, 2000/2. 108-109. 
441 Van der Mussele ítélet  43. pont 
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lépésként a Bíróság azt vizsgálta, hogy Van der Musselét akarata ellenére 

kötelezték-e erre a munkavégzésre. A Bíróság erre a kérdésre úgy válaszolt, 

hogy a kérelmező szabad akaratából, a szakma gyakorlásának feltételeit 

ismerve vállalta az ügyvédi hivatást, ily módon kényszerről nem beszélhetünk 

e tekintetben, hiszen a kirendelés mindennapos ügyvédi munkának tekinthető. 

Harmadik lépésként pedig a Bíróság azt vizsgálta meg, hogy ez az előírt 

munka vajon arányban van-e a kitűzött jogszerű céllal, mely az eset összes 

körülményei alapján állapítható meg. A konkrét ügyben az ügyvédi munka 

komoly előnyökkel jár, mint amilyen például a bíróságok előtti majdhogynem 

kizárólagos képviselet joga, vagy éppen az ügyvédjelöltek kötelező szakmai 

képzése, melyek miatt ez az intézkedés kétségkívül jogszerűnek tekinthető.442 

Megjegyezzük, hogy a kényszermunka vizsgálatának fenti hármas 

megközelítését Harris egyenesen önálló tesztnek tekinti,443 mellyel egyet lehet 

érteni, hiszen az ENSZ Emberi Jogi Bizottsága is kifejezetten hivatkozott erre 

a vizsgálati módszerre egyebek között a Faure ügyben 444 is. 

 

Ami az ügy második részét, tehát a foglalkozások közötti különbségtételt, és 

ily módon a kérdéses munka diszkriminatív jellegét illeti, Van der Mussele 

egyebek között az ügyvédek helyzetét a bírákéval, a minisztériumi és egyéb 

köztisztviselőkkel, az orvosokéval, állatorvosokéval igyekezett összevetni, azt 

állítva, hogy ilyen jellegű jogintézmény egyetlen más szakma esetében sem 

létezik. A Bíróság azonban úgy ítélte meg, hogy az ügyvédség helyzete nem 

hasonlítható össze más szakmák képviselőinek helyzetével445, hiszen 

különbözik egyebek között a jogi státuszuk, a szakma gyakorlásának feltételei, 

az ellátott feladatok jellege és gyakorlása is.446 Arra vonatkozóan azonban nem 

beszélhetünk egységes zsinórmértékről, hogy mely tulajdonságok alapján ítéli 

                                                 
442 VAN DIJK, VAN HOOF i.m. 340.  
443 HARRIS i.m.  92-93. 
444 HRC, Faure kontra Ausztrália  ügy, Communication No. 1036/2001, 2001. június 19-i ajánlás, 7.1-
7.5 pontok 
445 Hasonló megállapítást tett a Bíróság a Rekvényi ügyben  is, amikor a Bíróság kimondta, hogy a 
rendőrök helyzete nem hasonlítható össze más foglalkozásokat űzők helyzetével. Lásd a Rekvényi 
ítélet 68. pontját 
446 Van der Mussele ítélet  46. pont 
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meg a Bíróság az egyes személyek, illetőleg foglalkozások helyzetét 

eltérőnek, minden esetben a Bíróság megítélésén múlik, hogy az adott ügyben 

mely jellemzőket fog jogilag relevánsnak minősíteni.447 A Van der Mussele 

ügyhöz hasonlóan határozott a Bizottság az X kontra Németország ügyben 448, 

amelyben a kérelmező közjegyző azt kifogásolta, hogy a német jog alapján 

köteles volt radikális, mintegy 80 %-os díjcsökkentést alkalmazni például az 

egyetemek, az egyházak, illetőleg egyes nonprofit szervezetek 

dokumentumainak elkészítésekor, márpedig hasonló különbségtétel egyetlen 

más szakma esetében sem létezik. A Bizottság azonban nem fogadta el azt az 

érvelést, hogy a közjegyzőket hátrányosan megkülönböztetné az állam más 

foglalkozások rovására, arra való hivatkozással, hogy a közjegyzői szakma 

nem hasonlítható össze más szakmákkal, hiszen a közjegyzők az ellátott 

feladatok tekintetében alapvetően különböznek bármely más szakma 

képviselőitől. 

 

Érdekességként megjegyezzük, hogy amíg a Van der Mussele ügyben  a 

Bíróság lényegében kimondta, hogy az ügyvédek más szakmák gyakorlóihoz 

képest privilegizált helyzetben vannak, addig az esetjogból arra is tudunk 

példát hozni, amikor a Bíróság valamely foglalkozási szakma képviselőit 

hátrányosabb helyzetűnek ítéli meg, mint másokat, miként történt az például a 

dolgozatunk 8.3 fejezetében részletesen is bemutatásra kerülő Larkos ügyben  a 

köztisztviselő bérlők és az egyéb foglalkozást űző bérlők esetében.449 

 

Álláspontunk szerint az ilyen és ehhez hasonló ügyekben legfeljebb akkor 

hozna marasztaló ítéletet a Bíróság, ha egy adott szakmán belül az ország 

egyes területein az állam a munkavégzésre és különösen a munka díjazására, 

vagy az ehhez kapcsolódó adóztatásra eltérő szabályokat alkotna, melyeket 

semmilyen, az ország speciális helyzetével kapcsolatos indokkal sem tudna 

                                                 
447 NIESSEN, CHOPIN i.m. 20. 
448 ECommHR, X. kontra Németország ügy , 1979. december 13-i elfogadhatósági határozat (ügyszám: 
8410/78) rendelkező rész 2.c. pont 
449 ECHR, Larkos kontra Ciprus ügy , 1999. február 18-i ítélet (ügyszám: 29515/95) 30. pont 
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kimenteni. Ilyen, az adott szakmán belüli megkülönböztetést akkor 

vizsgálhatott volna a Bíróság, ha Van der Mussele beadványában az ügyvédek 

és ügyvédjelöltek közötti különbségtételre hivatkozott volna, melyet azonban 

a kérelmező nem tett meg. Más kérdés, hogy meglátásunk szerint az ítéletből 

következik, hogy az ügyvédjelöltek szakmai gyakorlata elengedhetetlen 

ahhoz, hogy a későbbiekben az ügyvédi szakmából eredő előnyöket 

élvezhessék, éppen ezért nagy valószínűséggel a Bíróság a konkrét ügyben e 

tekintetben sem állapított volna meg hátrányos megkülönböztetést, különös 

tekintettel arra a tényre, hogy a kirendeléses ügyek díjazásának szabályai 

azonosak az eljáró ügyvédek és ügyvédjelöltek esetében. A munkavégzésre 

vonatkozó szabályok azonban nem hívhatóak fel korlátlanul a Bíróság előtt: 

Harrisszal egyetértve állíthatjuk, hogy a magánmunkáltatók munkaügyi 

rendelkezései ellen nem lehetséges a Bírósághoz fordulás, hiszen a Van der 

Mussele ügy  alapja is az volt, hogy az ügyvédségre vonatkozó szabályokat az 

állam határozta meg.450 E tekintetben álláspontunk szerint nem jelent érdemi 

változást a 12. kiegészítő jegyzőkönyv, hiszen az – miként a későbbiekben 

részletesen is bemutatjuk majd – csupán atekintetben jelent változást, hogy 

megszünteti a hátrányos megkülönböztetés tilalma járulékos jellegét, azonban 

a védelem csak az állam jogszabályi rendelkezéseivel szemben állapítható 

meg.451 Ezen állításunkat a 14. cikkely vonatkozásában – és így a fenti 

okfejtés miatt a 12. kiegészítő jegyzőkönyvre vetítve is – a De Souza 

ügyben 452 hozott elfogadhatósági határozattal tudjuk alátámasztani. A 

kérelmező színesbőrű hölgy éveken át dolgozott titkárnőként egy 

magánvállalatnál, ahol egy idő után átszervezések miatt megduplázódtak a 

feladatai, anélkül, hogy fizetésemelésben részesült volna. A kérelmező szerint 

mindez faji alapú diszkrimináció miatt történt, amit álláspontja szerint az is 

alátámasztott, hogy egyik főnöke egy alkalommal faji származására utaló, 

                                                 
450 HARRIS i.m.  94. 
451 Explanatory Report to Protocol No. 12. to the Convention for the Protection of Human Rights and 
Fundamental Freedoms (Magyarázó jelentés  az Emberi Jogok Európai Egyezménye 12. kiegészítő 
jegyzőkönyvéhez), 22. pont (a továbbiakban: Magyarázó jelentés ) Forrás: 
http://conventions.coe.int/Treaty/en/Reports/Html/177.htm (2008. szeptember 1-i letöltés) 
452 ECommHR, De Souza kontra Egyesült Királyság ügy , 1987. március 4-i elfogadhatósági határozat 
(ügyszám: 12237/86) rendelkező rész 1. pont 
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egyértelműen sértő kifejezéssel illette őt („wog” -nak, azaz színesbőrű 

bevándorlónak nevezte). A Bizottság azonban az ügyet személyi okból 

(ratione personae)  arra való hivatkozással utasította el, hogy a kérelmező 

foglalkoztatója egy magáncég volt, ily módon a feltételezett jogsértést nem az 

állam követte el, ezért a kérelem nem tárgyalható érdemben. 

 

Összességében elmondhatjuk, hogy az Egyezmény 4. cikkének 14. cikkel 

együttes olvasatban történő sikeres felhívására csak akkor látszik remény, ha a 

kérelmező olyan, az állam által elkövetett jogsértésre tud hivatkozni, mely 

egyes foglalkozási szakmákon belül tesz valamilyen ésszerű ok nélkül 

különbséget, ellenkező esetben a kérelem már a korábbiakban részletesen is 

ismertetett összehasonlító teszten elbukik. Ilyen jellegű megkülönböztetés 

viszont csak egészen kivételes esetekben képzelhető el. Éppen ezért a Bíróság 

által kialakított esetjog gyakorlatilag azt eredményezi, hogy rendkívül nehéz 

helyzetben van a kérelmező, ha ez Egyezmény ezen cikkelyeire való együttes 

hivatkozással próbál eljárást kezdeményezni. A Karlheinz Schmidt ügy  sikere 

is éppen annak köszönhető álláspontunk szerint, hogy a Bíróság nem 

foglalkozásként, hanem nemek közötti megkülönböztetésként értékelte az ügy 

irányadó tényállását. Ráadásul, az Egyezmény jogi rezsimjének 

sajátosságaiból adódóan nem látjuk esélyét annak, hogy magánmunkáltatók 

intézkedéseivel szemben eredményesen felhívható legyen a jövőben az 

Egyezmény, ami a mindennapokban leggyakrabban előforduló hátrányos 

megkülönböztetési esetek jelentős részét eleve kivonja a Bíróság joghatósága 

alól. Ugyanakkor az is igaz, hogy ezen ügyekben jellemző módon (már ha 

azok bizonyítást nyernek természetesen) az egyes államok nemzeti joga 

megfelelő jogorvoslati lehetőségeket kínál, mely jogorvoslat elégtelensége 

esetén mégiscsak lehetséges a strasbourgi bírósághoz fordulni, igaz, immáron 

nem a hátrányos megkülönböztetés miatt, hanem a bizonyos értelemben 

sokkal kevésbé súlyosnak tűnő tisztességes eljáráshoz való jog megsértése 

miatt. 
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VII. Az eljárásjogi cikkek és a hátrányos megkülönböztetés 

tilalmának kapcsolata 

 

Az Emberi Jogok Európai Egyezménye több cikkelye is a bírósági 

eljárásokkal kapcsolatos jogokat tartalmaz, így a szabadsághoz és 

biztonsághoz való jogot (5. cikkely), tisztességes tárgyaláshoz való jogot (6. 

cikkely), a büntetés kiszabásának tilalmát törvényi rendelkezés nélkül (7. 

cikkely), ehhez kötődően a kétszeres eljárás alá vonás vagy büntetés tilalmát 

(Hetedik kiegészítő jegyzőkönyv 4. cikke), a hatékony jogorvoslathoz való 

jogot (13. cikkely) és végezetül ehhez kapcsolódóan a fellebbezéshez való 

jogot büntető ügyekben (Hetedik kiegészítő jegyzőkönyv 2. cikke). Ezen 

eljárásjogi szabályok közül némelyik kizárólag büntetőügyekkel lehet 

kapcsolatos (mint például az 5., 7. cikkely és a Hetedik kiegészítő 

jegyzőkönyv cikkelyei), míg némelyik egyaránt kapcsolódhat polgári és 

büntető eljárásokhoz is (így a 6. és 13. cikkely). Célszerűnek látjuk azonban a 

hátrányos megkülönböztetéssel összefüggésben ezen cikkelyek együttes 

vizsgálatát, hiszen az eljárásjogi sajátosságok minden cikkely vonatkozásában 

lényegileg ugyanazokat a típusjegyeket hordozzák.453  

 

Elöljáróban hangsúlyozzuk, hogy bár a 13. cikkely éppolyan járulékos jellegű, 

mint a 14. cikkely454, a Bíróság esetjoga alapján nincs akadálya annak, hogy a 

kérelmező beadványában e két cikkely együttes sérelmére hivatkozzon.455 

Állításunkat egy közvetlen (Abdulaziz, Cabales és Balkandali ügy) és egy 

közvetett példával (Cicek-ügy) is igazolni tudjuk. A Cicek-ügyben 

                                                 
453 Megjegyezzük, hogy az 5. cikkely besorolása legalábbis vitatott, hiszen az a személyes 
szabadságtól való megfosztás feltételeit tartalmazza, mely így besorolható a személyi szabadságjogok 
közé is, azonban a cikkely jellemző vonásaira tekintettel ezúttal inkább annak eljárásjogi szempontjait 
hangsúlyozzuk. Az ellenkező megközelítésre lásd például: BERGER, KONDOROSI i.m.  765-77. 
454 OVEY, WHITE i.m. 460. Megjegyezzük, hogy korábban létezett olyan megközelítés is, mely szerint 
csak akkor lehetne a 13. cikkelyre hivatkozni, ha a Bíróság korábban már megállapította valamely 
más, az Egyezményben foglalt jog megsértését, azonban a bírói gyakorlat egyértelműen elvetette ezt 
az álláspontot. FAWCETT i.m. 290-291. 
455 HAMPSON, Francoise J., The Concept of an „Arguable Claim” Under Article 13 of the European 
Convention on Human Rights,  International and Comparative Law Quarterly, Vol. 39. (1990.) Issue 4. 
892. 
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megállapított tényállás szerint, miután a kurd származású kérelmező két fiát a 

hatóságok őrizetbe vették, a fiúk soha többé nem kerültek elő. A kérelmező 

egyebek között amiatt hívta fel a 13. és 14. cikkely együttes sérelmét, mivel 

állítása szerint azért nem kapott hatékony bírói jogvédelmet, mert kurd 

nyelven nem tudta megfelelően megértetni magát a hatóságokkal. A Bíróság 

jogsértés hiányában elutasította a kérelem ezen részét, hiszen a kérelmező nem 

kérte az eljárásban tolmács biztosítását, ily módon annak hatóság általi 

megtagadására sem kerülhetett sor, ami pedig előfeltétele a jogsértésnek.456 

Más kérdés, hogy feltételezhetően akkor sem állapított volna meg jogsértést a 

Bíróság, ha a kérelmező a szükséges előfeltételeket teljesítette volna, hiszen – 

miként azt már korábban is bemutattuk – a Bíróság eddigi esetjoga alapján 

teljes mértékben elveti a faji alapú hátrányos megkülönböztetést a kurd 

származással kapcsolatos ügyekben.457 Ugyanakkor ebből a 

megfogalmazásból egyértelműen következik, hogy a 14. cikkelyre a 13. cikkel 

összefüggésben is lehet hivatkozni, hiszen a kérelmet ebben a vonatkozásában 

a Bíróság érdemben tárgyalta. 

 

A már többszörös vonatkozásban hivatkozott Abdulaziz , Cabales és 

Balkandali ügy még egyértelműbben támasztja alá azon állításunkat, hogy 

lehetséges a két jog együttes felhívása. Az ügyet részletesebben a magán- és 

családi élet védelme és a diszkrimináció tilalma összefüggéseit elemző 

fejezetben mutatjuk be, ehelyütt ezért csupán annyit rögzítünk, hogy három 

kérelmező bevándorló hölgy lényegében azt kifogásolta beadványában, hogy 

nemük alapján hátrányos megkülönböztetésben részesültek, tekintettel arra, 

hogy a már az Egyesült Királyságban élő bevándorolt férfiak külföldi 

házastársai lényegesen könnyebben kaptak bevándorlási engedélyt, mint 

fordított esetben a bevándorolt nőkhöz utólag csatlakozni kívánó férjek. A 

Bíróság megállapította, hogy a három kérelmezőt valóban nemük alapján 

                                                 
456 ECHR, Cicek kontra Törökország ügy , 2001. február 27-i ítélet (ügyszám: 25704/94) 187. pont 
457 Lásd erre vonatkozóan Arnardóttir összehasonlító táblázatát, melyben felsorolja azokat a 
legfontosabb kurd ügyeket, ahol a Bíróság nem fogadta el a faji megkülönböztetésre hivatkozást. 
ARNARDÓTTIR i.m. 199. 
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különböztették meg hátrányosan, és ezzel összefüggésben nem biztosították 

számukra a hatékony jogorvoslathoz való jogot sem, ily módon a 13. cikkely 

sérelmét a 14. cikkellyel összefüggésben állapította meg a Bíróság.458 Ebből az 

ítéletből álláspontunk szerint egyértelműen következik, hogy egy járulékos 

cikkelyre egy másik, az Egyezményben foglalt járulékos cikkellyel 

összefüggésben is lehetséges a hivatkozás.459 

 

Az eljárásjogi cikkekkel kapcsolatosan a hátrányos megkülönböztetés 

tilalmára hivatkozó kérelmek két csoportba oszthatók azok jellege szerint. Az 

első kategóriába soroljuk azon kérelmeket, ahol a hátrányos megkülönböztetés 

az eljárás olyan elemére vonatkozik, mely a bepanaszolt ország nemzeti 

jogában található meg, vagyis egy objektívnek nevezhető elemet támad. A 

második csoportba ezzel szemben azon kérelmek sorolhatók, ahol a hátrányos 

megkülönböztetés tilalma valamely, a kérelmező személyével kapcsolatos 

okkal összefüggésben merült fel, ily módon ezen esetekben a kérelmező 

mindig egy vagy több szubjektív elemre hivatkozik beadványában.  

 

7.1 Hátrányos megkülönböztetés objektív (az eljárás sajátosságaiban 

rejlő) tényezők alapján 

 

Amikor a jogalkotó elszánja magát arra, hogy az élet valamely területére 

nézve jogszabályokat alkosson, a jogalkotást ideális esetben komoly 

hatásvizsgálatok előzik meg. Ennek során szakértők elemzik más országok 

jogrendszerét éppúgy, mint az adott ország szabályozás szempontjából 

releváns hagyományait, illetőleg a szabályozással kapcsolatosan felmerülő 

általános és speciális érveket és ellenérveket. A jogalkotónak ezen vizsgálatok, 

illetőleg a szabályozást követő időszak gyakorlati tapasztalatai alapján minden 

esetben megvan arra a lehetősége, hogy saját hatáskörben korrigálja a 

gyakorlatban be nem vált szabályokat. Ezen túlmenően, a részes államok 

                                                 
458 Abdulaziz , Cabales és Balkandali  ítélet  93. pont 
459 Ezzel egyező álláspontot képvisel: GRÁD i.m. 523. 
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alkotmánybíróságai is éberen őrködnek az adott állam jogrendszerének 

megfelelősége fölött, kiiktatva a jogrendszerből az alkotmányosság 

mércéjének meg nem felelő rendelkezéseket. Mindezek miatt azt mondhatjuk, 

hogy az általunk objektív kategóriába sorolt, alább részletesen is bemutatásra 

kerülő ismérvek esetében csak az egészen rendkívüli módon súlyos 

különbségtételek fennállásakor állapította meg a Bíróság a jogsértés tényét, 

köszönhetően annak a megközelítésnek, hogy bár kétségtelenül különböző 

bánásmód érvényesült a kérelmező és egy általa megjelölt csoport 

vonatkozásában, ez azonban objektív és ésszerű okokkal, így különösen az 

eljárásjog sajátosságaival szinte minden esetben igazolható. 

 

Dolgozatunk 4.3 fejezetében, az összehasonlító teszt bemutatásakor 

rögzítettük, hogy a Bíróság a személyek közötti összehasonlítást fogadja el 

vizsgálódási alapként, és elutasítja a kérelmet, ha a panaszos nem valamely 

személyhez vagy csoporthoz kötődő tulajdonságra hivatkozik 

beadványában.460 E tekintetben a Bíróság azonban nem teljesen következetes, 

még annak ellenére sem, hogy a személyes tulajdonság kategóriáját a Bíróság 

a lehető legtágabban értelmezi.461 Álláspontunk szerint erre a Bíróság már 

csak azért is kénytelen, mert nem tekinthető szorosan vett személyes 

tulajdonságnak például a hátrányos megkülönböztetés lehetséges jogi 

alapjaként kifejezetten nevesített tulajdon alapján történő különbségtétel, 

melynek viszont bizonyos értelemben egyik megvalósulási formája a pénzügyi 

helyzet („financial status ”) szerinti megkülönböztetés is.462 Jó példa lehet erre 

a Johnston ügy , melyben a kérelmezők azt állították, hogy pénzügyi helyzet 

alapján történő megkülönböztetést valósít meg az az ír rendelkezés, miszerint 

Írországban nem lehetséges a házasság felbontása, Írországon kívül viszont 

igen, hiszen ily módon a gazdagabbak számára lehetőség van a válásra, a 

szegényebbek számára pedig gyakorlatilag nincs. A Bíróság azonban úgy 

ítélte meg, hogy az ír jog rendelkezései alapján a külföldön letelepedett 

                                                 
460 Kjeldsen, Busk Madsen és Pe dersen ítélet 56. pont 
461 GERARDS [2005] i.m.  112. 
462 DIXON i.m. 228. 
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személyek esetében kerülhet csak sor a válás elismerésére, ily módon a 

kérelmező beadványát e vonatkozásban el is utasította, hiszen nem tudott egy 

hozzá hasonló helyzetben levő csoportot megjelölni.463 A Bíróság ilyetén 

megközelítését helyeselni tudjuk, hiszen a kapitalista államok társadalmi 

berendezkedésének sajátosságaiból egyenesen következik az emberek közötti 

eltérés tulajdonuk alapján, ami azonban teljes mértékben jogszerűnek 

tekinthető.464 

 

Dolgozatunk jelen fejezete alapján azt kell először is megvizsgálnunk, hogy 

megvalósítja-e a hátrányos megkülönböztetés tilalmát, ha az állam egyes 

földrajzi régiókra, vagy területi egységekre eltérő szabályozásokat alkalmaz, 

mely különösen a szövetségi államok esetében szokott igen gyakran 

előfordulni. Matscher bíró a Dudgeon ügyben  hozott ítélethez fűzött 

különvéleményében egyértelműen azt állítja, hogy a nemzeti jog egyes 

területekre vonatkozó különbözősége, ami a föderális államberendezkedés 

alapvető jellemzője, önmagában soha nem valósít meg hátrányos 

megkülönböztetést, és szükségtelen is az egyes térségek jogrendszerei közötti 

eltérés jogszerűségének vizsgálata. Ezzel a megállapítással azonban nem 

tudunk egyetérteni, hiszen ebből az következne, hogy akkor sem hívható fel az 

Egyezmény 14. cikke, ha az egyik szövetségi államban valamely, az 

Egyezményben foglalt jog tekintetében számottevően kedvezőbb elbírálás alá 

esnek a személyek, mint amilyenben a kérelmező az ország egy másik 

szövetségi államában részesült. Szerencsésebbnek éreznénk egy olyan 

megfogalmazást, hogy a föderális államberendezkedés alapján az egyes 

szövetségi államok eltérő jogrendszere akkor valósít meg hátrányos 

megkülönböztetést, ha ez a különbségtétel (az egyéb, a 14. cikkely 

alkalmazhatóságára vonatkozó feltételek teljesülése mellett) nem volt 

feltétlenül szükséges egy demokratikus társadalomban, azaz az Egyezmény 8-

11. cikkelyeiben található jogellenességet kizáró klauzula alkalmazására 

                                                 
463 Johnston és mások ítélet 60. pont 
464 THORNBERRY, Patrick, Poverty, Litigation and Fundamental Rig hts – A European Perspective , 
International and Comparative Law Quarterly, Vol. 29. (1980.) Issue 2-3, 250-258, különösen 256-58. 
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kerülne sor ez esetben is. Az ügyben egyébként a Bíróságnak egyebek között 

azt a kérdést kellett megvizsgálnia, hogy megvalósítja-e a hátrányos 

megkülönböztetés tilalma sérelmét egy olyan tagállami rendelkezés, mely 

Észak-Írországban büntetni rendelte a homoszexualitást, szemben Angliával és 

Wales-szel. Matscher azért tarthatta szükségesnek a fenti megállapítás 

különvéleményben történő rögzítését, mert a Bíróság a kérelmet a 14. cikk 

szempontjából nem is vizsgálta, mondván, hogy az ítéletben már lényegileg 

azonos tényállás alapján megállapította, hogy a homoszexuálisokra vonatkozó 

eltérő jogi szabályozás sérti a magán- és családi élet tiszteletben tartásához 

való jogot.465 Ugyanakkor, egyetértünk Harris azon megfogalmazásával, hogy 

míg bizonyos területeken, például a kultúrák védelme terén a sokszínűség 

kifejezetten előnyösnek és követendőnek tekinthető, addig az alapvető jogok 

védelme tekintetében az egységes szabályrendszer hiánya komoly problémák 

forrása lehet.466  

 

A Bíróság is úgy ítéli meg, hogy adott esetben indokolt lehet az egyes 

régiókban eltérő tartalmú jogszabályok alkalmazása. A Magee ügyben  a 

kérelmezőt a terrorizmus megelőzéséről szóló törvény rendelkezései alapján 

vették őrizetbe, azzal vádolva, hogy katonai személyzet ellen kísérelt meg 

bombamerényletet. Az eljárást az Észak-Írországban hatályos jog alapján 

folytatták le, és a kérelmezőt húsz év letöltendő szabadságvesztésre ítélték. A 

kérelmező egyebek között azt kifogásolta beadványában, hogy míg Angliában 

és Wales-ben az ügyvédek azonnal eljárhatnak védencük érdekében, és jelen 

lehetnek a kihallgatásokon, addig Észak-Írországban a terrorizmussal vádolt 

személyeknek nincs meg ez a védekezési jogosultságuk. A Bíróság azonban 

kifejtette, hogy Nagy-Britannia egyes részein (az ország alkotmányos 

berendezkedéséből adódóan) lehetségesek eltérő szabályok, ezért egy 

magánszemélyre alkalmazandó jog egyebek között a magánszemély 

tartózkodási helyétől is függhet. A Bíróság szerint ugyanakkor ez a 
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megkülönböztetés semmilyen személyiségi elemet nem tartalmaz, mint 

amilyen például a nemzeti származás vagy egy adott kisebbséghez tartozás, 

kizárólag földrajzi értelemben tartalmaz megkülönböztetést. Márpedig a 

törvényhozásnak lehetősége van a regionális sajátosságok figyelembevételére 

a jogalkotás során, ami objektív és ésszerű különbségtételnek tekinthető, 

éppen ezért nem lehet szó a 14. cikkely értelmében használt megkülönböztető 

bánásmódról.467 Más kérdés, hogy a konkrét ügyben a Bíróság megítélése 

szerint a védelemhez való jog korlátozása eleve megsértette az Egyezmény 6. 

cikkét. 

 

Természetesen nem csak egyes régiók között lehetséges eltérő szabályozás, 

hanem önmagában a jogalkotás tényéből468, illetőleg a személyi hatály 

jogintézményéből adódóan is eltérő szabályok vonatkozhatnak különböző 

élethelyzetekre, illetőleg személyekre.469 A jogalkotó általi különbségtétel 

lehetséges irányai az egyik legszemléletesebben a Gerger ügy  példáján 

keresztül mutathatóak be, mely eset a különbíróságok jogszerűségének 

kérdéséhez kapcsolódik. A kérelmező nem tudott részt venni egy 

megemlékező ülésen, amin három, 20 évvel korábban szabadult egykori 

cellatárs vett volna részt, éppen ezért arra írásbeli üzenetet küldött. A török 

ügyészség álláspontja szerint azonban az üzenet a török állam egységét 

támadta, és ezért eljárást kezdeményezett Gerger ellen, akit az 

Állambiztonsági Bíróság végül letöltendő szabadságvesztésre ítélt. Gerger 

egyebek között azt kifogásolta, hogy a török jog szerint a terroristaellenes 

törvény alapján elítélt terheltek csak büntetésük háromnegyedének kitöltése 

után bocsáthatóak feltételes szabadságra, szemben a közönséges 

bűncselekmények elkövetőivel, akik már a büntetésük felének kitöltése után 

élhetnek ezzel a lehetőséggel. A Bíróság az ügyben úgy foglalt állást, hogy a 

                                                 
467 ECHR, Magee kontra Egyesült Királyság ügy , 2000. június 6-i ítélet (ügyszám: 28135/95) 50. pont 
468 Christian Tomuschat megfogalmazásával élve: „jogot alkotni annyi, mint osztályozni”. 
TOMUSCHAT, Christian, Equality and Non -Discrimination under the International Covenant on Civil 
and Political Rights, In: VON MÜNCH, Ingo (ed.), Staatsr echt, Völkerrecht, Europarecht – Festschift 
Für Hans -Jürgen Schlochauer zum 75. Geburtstag am 28. März 1981 , De Gruyer, Berlin, 1981, 691. 
469 BRAGYOVA [1999] i.m.  40. 
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török jog nem személyek (bűnelkövetők), hanem bűncselekmények között tett 

különbséget, éppen ezért nem állapítható meg a hátrányos megkülönböztetés 

tilalmának sérelme az ügyben.470 Látható tehát, hogy a Bíróság már addig sem 

ment el, hogy megvizsgálja a különbségtétel esetleges jogszerűségének 

kérdéseit, mert ab ovo  az Egyezmény hatályán kívüli kérdésnek minősítette 

ezt a fajta jogrendszeren belüli megkülönböztetést.471 Érdekességképpen 

említjük meg, hogy a Stubbings ügyben 472 a Bíróság egy kicsivel tovább is 

ment ennél, amikor is megállapította, hogy a szándékosan és gondatlanul 

okozott sérülések esetében az eltérő elévülési idő intézménye esetében nem 

beszélhetünk összehasonlítható helyzetekről, de még ha azok lennének is, az 

ilyen jellegű jogalkotói különbségtétel akkor is jogszerűnek minősülne, már 

csak azért is, mert ilyen esetekben az államoknak rendkívül széles mérlegelési 

jogkörük van.473 

 

Hasonló módon, nem csupán a különbíróságok felállítása „bukik el” azon az 

elváráson, hogy a különbségtételnek valamilyen személyhez tapadó 

tulajdonság alapján kell fennállnia, hanem a jogalkotás területéről számtalan 

példával tudjuk a Bíróság ezen következetes álláspontját alátámasztani. 

Példálózó jelleggel említhetjük itt meg a felperesi és alperesi jogok és 

kötelezettségek közötti eltérésre való hivatkozást474, a felnőttkorúakra és 

fiatalkorúakra vonatkozó eltérő jogi szabályozás létét a büntető anyagi és 

eljárásjogban475, a büntetés-végrehajtási intézetekben az elítéltek 

                                                 
470 ECHR, Gerger kontra Törökország  ügy , a Nagykamara 1999. július 8-i ítélete (ügyszám: 
24919/94) 69. pont 
471 Hasonlóan foglalt állást az akkor még létező Emberi Jogok Európai Bizottsága abban az ügyben is, 
ahol azt kellett megítélni, hogy jelent-e hátrányos megkülönböztetést, ha olyan büntetőügyekben, 
amelyekben politikusok is érintettek lehetnek, valamennyi, tehát a politikus és civil személyekkel 
szemben egyaránt az Alkotmánybíróság rendelkezik hatáskörrel és illetékességgel az eljárásra. A 
Bizottság azonban ezt is teljesen elfogadhatónak ítélte meg. ECommHR, Crociani, Palmiotti, Tanassi, 
Lefebvre D’Ovidio kontra Olaszország ügy , a Bizottság 1980. december 18-i határozata (ügyszám: 
8603/79, 8722/79, 8723/79, 8729/79) 
472 ECHR, Stubbings és mások kontra Egyesült Királyság ügy,  1996. október 22-i ítélet (ügyszám: 
22083/93, 22095/93) 74. pont 
473 ARNARDÓTTIR i.m. 90. 
474 ECommHR, Martinez kontra Spanyolország ügy , 1989. szeptember 4-i elfogadhatósági határozat 
(ügyszám: 13012/87) rendelkező rész 2. pont 
475 ECommHR, Nelson kontra Egyesült Királyság ügy , 1986. október 13-i elfogadhatósági határozat 
(ügyszám: 11077/84) rendelkező rész a. pont 



 - 157 - 

besorolását476, az egyes bűncselekményekhez rendelt büntetési tételek 

mértékét.477 Ez utóbbihoz kapcsolódóan érdekes megjegyezni, hogy akkor sem 

sérül a hátrányos megkülönböztetés tilalma, ha csoportos erőszak esetén az 

egyik résztvevő ellen vádat emelnek, a másik ellen pedig nem, méghozzá 

azért, mert minden egyes (büntető)ügy egyedinek tekinthető, ily módon azok 

egymással nem hasonlíthatóak össze.478 Nem fogadja el a Bíróság a 

tárgyaláson jelen levő és jelen nem levő terheltekre vonatkozó jogi 

szabályozás közötti különbségtételt sem, miként az a Kamasinski ügyből is 

levezethető. Az eset kérelmezője egy amerikai állampolgár volt, aki ellen 

büntetőeljárás indult csalás alapos gyanúja miatt. Az ügyben a Bíróság 

jogszerűnek ítélte meg az osztrák jog azon rendelkezését, hogy az osztrák 

legfelsőbb bíróság előtti eljárásban a szabadlábon levő terheltek belátásuk 

szerint vehetnek részt a tárgyalásokon, míg a szabadságuktól megfosztott 

terheltek esetében maga a bíróság intézkedik szükség esetén a tárgyaláson való 

megjelenésük iránt. Az ítélet megfogalmazása szerint az osztrák jogban a 

legfelsőbb bíróság előtt zajló fellebbezési eljárásban nem kerül sor a 

bizonyítási eljárás ismételt lefolytatására, illetőleg a vádlott bűnösségének 

vagy ártatlanságának a kérdésében való ismételt döntésre, kizárólag a vádlott 

személyiségét értékelik a büntetéskiszabási körülmények tekintetében, 

melyhez a terhelt meghallgatása sem feltétlenül szükséges. Éppen ezért, 

miként azt a Bíróság is hangsúlyozta, a legfelsőbb bíróság azon döntése, hogy 

nem bocsátja szabadon a tárgyalásra a vádlottat, nem esik kívül Ausztria 

mérlegelési jogkörén, ily módon diszkriminációra sem került sor e 

tekintetben.479 Az ítélet megfogalmazásából arra következtethetünk, hogy a 

Bíróság ezúttal egymással összehasonlítható helyzetben levőnek találta a 

szabadlábon levő és szabadlábon nem levő terhelteket, azonban az osztrák jog 

alapján történő különbségtételt objektív és ésszerű okokból elfogadhatónak 

                                                 
476 ECommHR, L.J. kontra Finnország ügy , 1995. június 28-i elfogadhatósági határozat (ügyszám: 
21221/93). Az egyes, a konkrét ügyben különös visszaesőnek minősített rabokkal szembeni bánásmód 
pedig a kínzás, embertelen, megalázó bánásmód tilalmát sem sérti éppen ezért. 
477 ECHR, Ercan kontra Törökország ügy,  2000. október 17-i elfogadhatósági határozat (ügyszám: 
31246/96) rendelkező rész 5. pont 
478 MORAWA i.m. 167. 
479 ECHR, Kamasinski kontra Ausztria ügy , 1989. december 19-i ítélet (ügyszám: 9783/82) 108. pont 
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minősítette. Ilyen jellegű megfogalmazással más ügyekben is 

találkozhatunk480, azonban megítélésünk szerint sokkal szerencsésebbnek 

tűnik a Bíróság azon (az előzőekben már részletesen is bemutatott) álláspontja, 

miszerint ilyen esetekben nincs szó személyhez kötődő tulajdonságokról, ily 

módon hátrányos megkülönböztetésről sem. Ez természetesen nem azt jelenti, 

hogy ilyenkor a kérelmezők védelem nélkül maradnának, hanem a Bíróságnak 

inkább azt az álláspontot kellene képviselnie, hogy a tisztességes eljáráshoz 

való jogot kimondó 6. cikkely kellő súlyú védelmet biztosít számukra, ezért 

szükségtelen a 14. cikk vizsgálata.481 Valóban, abban az esetben, hogy ha 

ésszerű indok nélkül tenne egy nemzeti jog különbséget például a tárgyaláson 

jelen levő és jelen nem levő terheltek között, akkor elsődlegesen és döntően 

nem hátrányos megkülönböztetésről, hanem sokkal inkább az eljárás 

tisztességének sérelméről beszélünk. Ennek megfelelően a hátrányos 

megkülönböztetés tilalma inkább abban a (demokratikus berendezkedésű 

országokban legfeljebb hipotetikusnak tekinthető) helyzetben merülhetne fel, 

ha két, teljesen azonos perbeli szituációhoz fűzne a nemzeti jog eltérő, 

valamelyik fél számára nyilvánvalóan kedvezőbb jogkövetkezményeket.482 

 

Létezik azonban az eljárásjogoknak egy olyan területe is, ahol ipso facto  

elképzelhetetlen a hátrányos megkülönböztetés tilalmának sérelme, ez pedig a 

polgári és büntetőeljárásokban egyaránt alapelvi szinten létező, és az 

Egyezmény 6. cikkében is kifejezetten nevesített fegyveregyenlőség elve.483 A 

                                                 
480 ECHR, Eliazer kontra Hollandia ügy , 2001. október 16-i ítélet (ügyszám: 38055/97), lásd az ítélet 
41. pontját, melyben a Bíróság kifejti, hogy nem tekinthetők egymással összehasonlítható helyzetben 
levőnek azon személyek, akik jelen vannak a másodfokú tárgyalás, és azok, akik a tárgyalást 
elmulasztják, anélkül azonban, hogy a Bíróság részletesen is indokolná ezen álláspontját. 
481 VAN DIJK, VAN HOOF i.m. 716. 
482 Éppen ezért nem minősül jogszerűtlennek az a megoldás, hogy az ingyenes perbeli jogsegély 
igénybevételét feltételekhez kötik a nemzeti jogrendszerekben, mely feltételek között nem csupán a 
fél jövedelmi viszonyai, de adott esetben a jóhiszemű pervitel követelménye is megjelenik. Lásd erre 
például: ECommHR, A. W. Webb k ontra Egyesült Királyság  ügy, 1983. május 11-i elfogadhatósági 
határozat (ügyszám: 9353/81), a határozat rendelkező részének 5. pontjában. 
483 Erről bővebben lásd: MAHONEY, Paul, Right to a Fair Trial in Criminal Matters Under Article 6. 
E.C.H.R.,  Judicial Studies Institute Journal Vol. 4. (2004.) Issue 2. 112-116. Általában a tisztességes 
eljáráshoz való jog megítéléséről az Egyezményben legújabban lásd: BÁRD Károly, Emberi jogok és 
büntető igazságszolgáltatás Európában,  Magyar Hivatalos Közlönykiadó, Budapest, 2007. A 
strasbourgi esetjogban a fegyveregyenlőség elvének tartalmi kérdéseiről lásd például Pettiti bíró 
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Bíróság maga is hangsúlyozta, hogy a fegyveregyenlőség elvének jogi 

természete azonban nem teszi azt lehetővé, hogy ezzel összefüggésben a 14. 

cikkely felhívásra kerüljön, hiszen a fegyveregyenlőség elvének megsértése 

lényegileg a két fél jogai közötti jogszerűtlen megkülönböztetést jelent.484 A 

Bíróság azonban nem csak akkor tartja magát ehhez az álláspontjához, amikor 

egy konkrét eljárási cselekmény megítélése az ügy tárgya485, hanem akkor is, 

ha egy adott ország nemzeti jogrendszerének a terroristákra általánosságban 

eltérő szabályozását kell megítélnie.486 Ezen utóbbi ügy érdekessége, hogy a 

kérelmező azt is felhívta beadványában, hogy az adott országon belül is eltérő 

rendelkezések vonatkoznak a terrorizmussal vádolt személyek elleni eljárásra, 

amit az ebben a fejezetben korábban már kifejtett, az államok jogalkotási téren 

tapasztalható szabadsága miatt ugyancsak jogszerűnek minősített a Bíróság. 

Tekintettel arra, hogy Nagy-Britanniában Észak-Írország sokkal inkább ki van 

téve a terrorizmus veszélyének, mint Wales vagy éppen Anglia, ezért 

álláspontunk szerint az általunk korábban felvázolt „feltétlen szükségességi 

teszten” is sikerrel átjutna a kérdéses brit intézkedés. 

 

Ebben az alfejezetben kell végezetül megemlítenünk azt az esetet, amikor nem 

a tagállami jog, hanem lényegében a nemzetközi jog alapján ütközik 

valamilyen objektív korlátba a kérelmező a belső bírósági eljárás lefolytatása 

során. A Fogarty ügyben  a kérelmező az Egyesült Államok londoni 

nagykövetségén dolgozott adminisztratív munkatársként, majd jogviszonyának 

megszűnését követően peres eljárást kezdeményezett a nagykövetség ellen, 

arra való hivatkozással, hogy elbocsátása nemi diszkrimináció 

következménye, ő maga pedig szexuális zaklatás áldozata is lett munkája 

során. A kérelmező azonban sikertelenül próbált pert indítani a nagykövetség 

                                                                                                                                          
különvéleményét a Poitrimol ügyben . ECHR, Poitrimol kontra Franciaország  ügy, 1993. október 26-i 
ítélet (ügyszám: 14032/88) 
484 ECHR, Schaefer kontr a Németország ügy , 2007. szeptember 4-i elfogadhatósági határozat 
(ügyszám: 14379/03) rendelkező rész 2. a, pont 
485 Erre lehet példa az előző lábjegyzetben említett Schaefer ügy , ahol a konkrét esetben az iratok 
áttanulmányozására rendelkezése álló idő elégségessége volt a vizsgálat tárgya. 
486 ECHR, John Murray kontra Egyesült Királyság ügy , 1996. február 8-i ítélet (ügyszám: 18731/91) 
71-72. pontok 
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ellen, hiszen az mentességet élvezett a brit joghatóság alól. A kérelmező azért 

fordult a strasbourgi bírósághoz, mert meglátása szerint az immunitás 

intézménye az ő vonatkozásában hátrányos megkülönböztetésnek minősül. A 

Bíróság megállapította, hogy a nemzetközi jog szabályai alapján az államok 

nem csupán jogosultak, hanem egyenesen kötelesek kizárni joghatóságuk alól 

a területükön levő külképviseletek diplomáciai rangú munkatársait, ideértve a 

diplomáciai képviseleteken való alkalmazással kapcsolatos munkaügyi 

jogvitákat is, melyre való tekintettel Nagy-Britannia semmilyen mérlegelési 

jogkörrel nem rendelkezett az adott tárgykörben.487 A Bíróság azonban nem 

állt meg itt, hanem megvizsgálta az esetet a 14. cikkely szemszögéből is, 

kiemelve, hogy a kérelmezőt nem kezelték eltérően más olyan személyekhez 

képest, akik valamely nagykövetséggel szemben kívánnak munkaügyi tárgyú 

jogvitát kezdeményezni.488 Az indokolással kapcsolatosan felmerülhet a 

kérdés, hogy a Bíróság az immunitással kapcsolatos megállapításait 

indokolatlanul szűkítette le kizárólag a munkaügyi jogvitákra489, azonban e 

tekintetben meglátásunk szerint Arnardóttir megközelítése tekinthető 

helyesnek, aki szerint az immunitásra vonatkozó szabályok valamennyi típusú 

peres eljárásban lényegileg azonosak, ily módon a Bíróság ezen megszorító 

kijelentésének nincs különösebb jelentősége.490 

 

7.2 Hátrányos megkülönböztetés szubjektív (a kérelmező 

személyében rejlő) tényezők alapján 

  

Az általunk „szubjektívként” aposztrofált kategóriába azon eseteket soroljuk, 

ahol az eljárás során történő különbségtétel alapja a kérelmező állítása szerint 

az ő személyében rejlő valamely tulajdonság volt. Ezen tulajdonságok közül 

az egyik leggyakrabban előkerülő az etnikai (faji) származás alapján történő 

                                                 
487 ECHR, Fogarty kontra Egyesült Királyság ügy , 2001. november 21-i ítélet (ügyszám: 37112/97) 
38-39. pontok 
488 Fogarty ítélet  42. pont 
489 NIESSEN, CHOPIN i.m. 4. 
490 ARNARDÓTTIR i.m. 143. 
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megkülönböztetés vélelme. Általánosságban elmondható, hogy ilyen jellegű 

panaszokat a Bíróság érdemben szinte soha nem szokott elfogadni, hiszen az 

etnikai alapon történő megkülönböztetés bizonyítása egyedi esetekben 

rendkívül nehéz, szinte lehetetlen, éppen ezért a Bíróság ilyen esetekben 

megelégszik az Egyezmény egyéb cikkelyei esetleges megsértésének 

megállapításával. Másik oldalról, ugyanakkor az is igaz, hogy ezen jogsértések 

jellemző módon egyedi esetek, hiszen egyetlen – magát demokratikusnak 

valló – állam jogrendszere sem vállalhatja fel egy egész népcsoporttal 

szemben hátrányos rendelkezések meghozatalát, hatályban tartását és 

gyakorlati alkalmazását. 

 

A faji származáson alapuló különbségtétel egyik legsúlyosabb eseteként 

jellemezhetjük a Moldovan ügyet, mely azzal a kétes dicsőséggel is bír, hogy 

az egyetlen olyan ügy, melyben az eljárásjogi cikkekkel összefüggésben faji 

alapú hátrányos megkülönböztetést állapított meg a Bíróság. 1993 

szeptemberében egy este egy kis román falu bárjában vita bontakozott ki 

három roma és egy negyedik nem roma fiatalember között, mely összetűzés 

végül ezen negyedik férfi halálával végződött. Ezt követően a feldühödött 

falubeliek gyakorlatilag meglincselték az elkövetőket, melyet a helyi rendőrök 

nem akadályoztak meg, sőt, a kérelmezők állítása szerint egyenesen 

bátorították is az elkövetőket. A rendőrök elleni büntetőeljárást vádemelés 

nélkül zárták le, a katonai ügyészség megállapítása szerint az ügyben 

tanúskodó romák elfogultsága miatt értékelhető bizonyítékok hiányában. Az 

ügyben eljáró román bíróság összesen 17 falubelit ítélt el a zavargások miatt, 

köztük ötöt különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés miatt. A román 

bíróság 1998. július 17-én kelt ítéletében egyebek között megállapította, hogy 

a falu roma lakossága, köszönhetően ezen népcsoport nagyobb része 

életvitelének és az erkölcsi értékek tagadásának, fokozatosan elszigetelte 

magát a faluban, agresszíven viselkedtek, és folyamatosan megsértették a 

társadalom által elismert szabályokat. Ráadásul a faluban élő nem romák 

számos esetben nem mertek feljelentést tenni az elkövetett cselekmények 
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miatt, és az elindult eljárásokban is úgy érezték, hogy a viták többségét 

számukra kedvezőtlenül, a romák javára oldották meg, ami csak fokozta a 

romákkal szembeni elégedetlenségüket. A jogorvoslati eljárásban az ítéleteken 

a fellebbviteli fórumok enyhítettek, illetőleg az eljárás lezárultát követően két 

elkövetőnek a román köztársasági elnök kegyelmet adott. A kérelmezők 

polgári pert is indítottak az elkövetők ellen, mely eljárásban a jogerős ítélet 

csak 2005-ben született meg. Ebben a kérelmezők vagyoni kártérítésben 

részesültek ugyan, azonban nem vagyoni kártérítés iránti igényüket a bíróság 

elutasította azon az alapon, hogy nem bizonyították nem vagyoni kárukat. A 

kérelmezők strasbourgi bírósághoz benyújtott kérelmükben egyebek között azt 

állították, hogy a román bíróság fent idézett döntésében egyértelműen 

romaellenes megnyilvánulásokról adott tanúbizonyságot, csakúgy, mint a 

polgári bíróság, amikor elutasította a kérelmezők nem vagyoni kártérítés iránti 

igényét, hiszen ez utóbbi ítéletében pedig a bíróság egyebek között csalóknak 

és adóelkerülőknek állította be a roma lakosságot.491  

 

A Bíróság maga is úgy találta, hogy a hatóságoknak diszkriminatív 

megnyilvánulásaik voltak az egész eljárás folyamán, melyek egyértelműen 

utaltak a kérelmezők etnikai származására. Ráadásul ezen okokat a kormány 

semmilyen ésszerű indokkal nem tudta magyarázni, ily módon a Bíróság 

megállapította a 6. (és a 8.) cikkely 14. cikkellyel való együttes olvasatban 

történő megsértését.492 A Bíróság ezen megállapításait a dolgozat korábbi 

fejezetében már részletesen elemzett roma sértettekkel szembeni ügyekkel 

összevetve, az alábbi eltéréseket látjuk említésre méltónak. A Velikova ügyben 

tett megállapítások szerint a Bíróság nem állapította meg a hátrányos 

megkülönböztetés tilalmának sérelmét, mert a kérelmezőnek nem sikerült 

minden kétséget kizáró bizonyítékot („beyond reasonable doubt ”) 

szolgáltatnia arra vonatkozóan, hogy roma származása miatt történt volna a 

bántalmazása. A rendelkezésre álló közvetett bizonyítékok alapján, értve ez 

                                                 
491 ECHR, Moldovan és mások kontra Románia ügy , 2005. július 12-i ítélet (ügyszám: 41138/98, 
64320/01) 134. pont 
492 Moldovan és mások ítélet  139-140. pont 
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alatt a hatóságok nem kellően hatékony eljárását éppúgy, mint egyes 

nemzetközi emberi jogvédő szervezetek Bulgáriát elmarasztaló 

megállapításait, a Nacsova  ügyben  is „csupán” azért került elmarasztalásra az 

állam, mert nem folytatott le kellően hatékony vizsgálatot annak érdekében, 

hogy az elkövetett cselekmény esetleges rasszista motívumait felderítse. A 

konkrét ügyben viszont szemlátomást úgy tűnik, hogy a román hatóságok 

írásban is rögzített megállapításai kellően súlyosak voltak, más szavakkal, 

elérték a kétséget kizáró bizonyíték szintjét, szemben a Nacsova  ügy 

tényállásában szereplő, kétséget kizáró módon nem bizonyítható rasszista 

kijelentéssel. Erre azonban csak közvetett bizonyítékkal tudunk szolgálni, 

hiszen ebben az ügyben a Bíróság nem is utalt kifejezetten a bizonyítékok 

szintjére, hanem csak arra, hogy a bepanaszolt kormány nem tudta objektív és 

ésszerű indokokkal kimenteni magát.493 Mindezen eltérések együttesen már 

elegendőek voltak ahhoz, hogy (miként Morawa megjegyzi) a Bíróság ne 

bújhasson ki az égbekiáltó rasszizmus megítélésének terhe alól.494 Felmerülhet 

bennünk a kérdés, mennyiben tekinthető kettős mércének a Bíróság azon 

megközelítése, miszerint az ugyancsak Románia ellen indult Cobzaru ügyben  

még nem tekintette minden kétséget kizáró bizonyítéknak a hatóságok 

ugyancsak írásban rögzített romaellenes megnyilvánulásait, míg a mostani 

esetben már egyértelműen elfogadta azt. Ráadásul a Cobzaru -ítélet  2007-ben, 

míg a Moldovan -ítélet  2005-ben született, tehát a fejlődési tendencia is azt 

sugallta volna, hogy ami a Moldovan -esetben  elegendő bizonyítékként szolgált 

a Bíróság számára, az egy két évvel későbbi ügyben is elegendő kellene 

legyen. Ezen túlmenően, éppen ellentétes ítéletet sugallt volna az a tény is, 

hogy míg a Cobzaru ügyben  fizikai erőszak is történt, addig a Moldovan 

ügyben  (a hatóságok részéről legalábbis) ilyenre nem került sor.495 

Álláspontunk szerint a választ nem ebből a megközelítésből kell keresnünk, 

hanem sokkal inkább abból, hogy a strasbourgi esetjog lehetőséget teremt a 

                                                 
493 PETROVA, Dimitrina, Nachova  and the Syncretic Stage in Interpreting Discrimination in 
Strasbourg Jurisprudence,  Roma Rights Quarterly, 2-3/2006, 96. 
494 MORAWA i.m. 180-181. 
495 PETROVA i.m. 95. 
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Bíróság számára az élethez, emberi méltósághoz való jog sérelmével 

kapcsolatosan az anyagi és eljárásjogi szempontból történő különbségtételre, 

míg ez a fajta megkülönböztetés az eljárásjogi cikkek kapcsán teljesen 

értelmetlen. Éppen ezért, amíg a Bíróság megtehette azt, hogy tompította a 

jogsértés súlyosságát (saját korábbi gyakorlatának megfelelően) a Cobzaru 

ügyben, addig a Moldovan ügyben  az esetjog sajátosságaiból adódóan csak a 

diszkriminatív és nem diszkriminatív válaszok között mérlegelhetett a 

Bíróság. Ugyanakkor, ezzel nem arra utalunk, hogy a Cobzaru ügyben  hozott 

ítéletet tekintenénk helyesnek, hanem éppen ellenkezőleg, abban az esetben is 

sokkal bátrabbnak kellett volna lennie a Bíróságnak. 

 

A teljesség kedvéért megemlítjük még, hogy egy magyar vonatkozású ügyben 

is felmerült a közelmúltban a kérelmező roma származásának kérdése: a 

Molnár ügyben  ugyanis a roma származású vevő ingatlan adásvételi 

szerződésének érvénytelenítésére irányuló eljárás indokolatlan elhúzódását 

kifogásolta, és bár az ítélet kifejezetten rögzíti a kérelmező származását496, 

azonban a későbbiekben ezzel a Bíróság szemmel láthatóan semmilyen 

vonatkozásban nem foglalkozott. Nem tudunk magyarázatot adni arra, hogy a 

Bíróság ebben az ügyben miért tartotta fontosnak a származás rögzítését497, 

hiszen számos más ügyben, ahol elég egyértelmű a kérelmezők roma 

származása, a Bíróság nem rögzítette ezt a tényt498, ráadásul a korábbiakban 

bemutattuk a magyar vonatkozású Farkas ügyet, ahol a tényállásból 

egyértelműen valószínűsíthető a kérelmező roma származása, azzal azonban 

ennek ellenére sem foglalkozott a továbbiakban a Bíróság. Említést érdemel, 

hogy bár nem került a strasbourgi bíróság elé, de a közelmúltban a magyar 

bíróságok két nagy port felvert ügyben is tettek romaellenes megjegyzéseket. 

Egy 2003-as, a Szegedi Városi Bíróság előtt zajlott kártalanítási perben499 egy 

                                                 
496 ECHR, Molnár kontra Magyarország ügy , 2004. október 5-i ítélet (ügyszám: 22592/02) 4. pont 
497 Olyannyira, hogy a Bíróság honlapján is elérhető egy kimutatás a „roma” ügyekről, melyek között 
ez az eset is kifejezetten szerepel. Lásd: 
http://www.coe.int/t/dg3/romatravellers/jurisprudence/echr_en.asp (2008. szeptember 1-i letöltés) 
498 lásd például: ECHR, Kolompar kontra Belgium ügy , 1992. szeptember 24-i ítélet (ügyszám: 
11613/85) 
499 Szegedi Városi Bíróság 20. P. 20.917/2003., 2003. október 24-i ítélet 
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magyarcsanádi testvérpár indított eljárást a magyar állam ellen, akiket 

emberölés vádjával helyeztek 15 hónapra előzetes letartóztatásba, ám végül 

bizonyítottság hiányában felmentő ítéletet hozott a bíróság az ügyükben. A 

testvérek a vagyoni kártérítési igényük mellett fejenként 2-2 millió forintos 

nem vagyoni kártérítési kérelmet is előterjesztettek, ám a bíróság csak 1,2-1,2 

millió forintot ítélt meg, mondván, „a felperesek az átlagosnál primitívebb 

személyiségükből kifolyólag a majd’ 15 hónapos elzár ást nem élték meg olyan 

fokú pszichés károsodással, amely indokolná a kereseti kérelmükben 

előterjesztett kártalanítási összeg megítélését.”  A másodfokon eljáró 

Csongrád Megyei Bíróság aztán a felperesek fellebbezésére a kérdéses 

mondatot mellőzte az ítéletből, hangsúlyozva, hogy bár „a köznapi 

szóhasználatban a primitív kifejezés lekicsinylő, lealázó tartalmat hordoz, s 

ezáltal sértő” , az elsőfokú bíróság a primitív kifejezést orvosi 

szakkifejezésként használta.500 A konkrét ügyben a testvérpár roma 

származására az iratokból nem, csupán a hazai jogvédő szervezetek 

reakcióiból lehet következtetni.501 

 

Egy másik, 2000-ben zajlott ügyben a Debreceni Városi Bíróság egyik bírája 

egy szerződés érvénytelenségének megállapítása iránti perben az indokolásban 

rögzítette, hogy az alperes nem az ügylet során kellő körültekintéssel járt el, 

mert a másik szerződő fél „budapesti szocpolos lakás építésekkel is foglalkozó 

építési vállalkozónak adta ki magát, az ügyvéd előtt nem tudta a 

személyazonosító jelet tartalmazó okiratot felmutatni, valamint hogy roma 

beütéssel rendelkezett, alapot adhatott volna a fokozottabb körültekintésre”. 502 

A másodfokon eljáró Hajdú-Bihar Megyei Bíróság aztán kimondta, hogy az 

elsőfokú bíróság a rendelkezésre álló bizonyítékokat „okszerűen mérlegelve, 

helyesen állapította meg, és az abból levont jogi következtetései is helytállóak 

azzal, hogy a megyei bíróság mellőzi az ítélet jogi indokolásával az eladó 

                                                 
500 Csongrád Megyei Bíróság 2. Pf. 21.709/2003., 2003. december 18-i ítélet 
501 Lásd például: MINK András, Antitótok,  Beszélő 2003/11. 9-15. 
502 Debreceni Városi Bíróság 23. P. 23.259/2000., 2000. november 29-i ítélet 
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személy származásával kapcsolatos érvelést”.503 A korábban említett román 

vonatkozású ügyekkel szemben azonban ezekben a magyar esetekben 

„csupán” egyszeri bírói kiszólásokról volt szó, nem pedig az egész eljáráson 

végighúzódó romaellenességről, ezért korántsem biztos, hogy a strasbourgi 

bíróság megállapította volna az Egyezmény 14. cikkelyének sérelmét, ha a 

sértettek a Bíróság eljárását kezdeményezték volna. Az eddigi strasbourgi 

esetjog alapján megállapítható, hogy kiemelkedően súlyos jogsértés szükséges 

ahhoz, hogy a Bíróság az eljárásjogi cikkekkel összefüggésben megállapítsa a 

hátrányos megkülönböztetés tilalma sérelmét, a konkrét esetek pedig nagy 

valószínűséggel nem minősültek volna ilyennek. Az esetleges kérelmezők 

esélyeit tovább rontotta volna, hogy a másodfokon eljáró bíróság mindkét 

esetben korrigálta is a diszkriminatív megállapításokat, ezért még azt is 

elképzelhetőnek tartanánk, hogy a Bíróság az ügyeket eleve 

elfogadhatatlannak nyilvánította volna arra való hivatkozással, hogy a 

kérelmezők nem tekinthetőek áldozatnak a jogerős ítéletekre tekintettel. 

 

Ugyancsak érdekes lehet összehasonlítani a romákkal szembeni hátrányos 

megkülönböztetést más országokban élő más etnikumok által sérelmezett 

hasonlónak tűnő diszkriminatív helyzetekkel. A Timurtas ügyben  a kurd 

származású kérelmező gyermeke eltűnése miatt indított eljárást, mely ügyben 

a török hatóságok még azt a tényt is vitatták, hogy a gyermeket a hatóságok 

egyáltalán őrizetbe vették-e. A Bizottság (kurd ügyekben egyébként 

következetesen képviselt) álláspontja szerint nem bizonyítható, hogy a 

gyermeket etnikai származása miatt fosztották volna meg jogellenesen a 

szabadságától.504 Érdekes, hogy a Bíróság az élethez való jog sérelme (a 

gyermek eltűnése) vonatkozásában megfordította a bizonyítási terhet505, azaz 

az államnak kellett volna kimentenie magát, miközben a Bíróság 

(diszkriminációs ügyekben egyébként következetesen) a hátrányos 

                                                 
503 Hajdú-Bihar Megyei Bíróság 2. Pf. 20.154/2001., 2001. február 27-i ítélet 
504 ECommHR, Timurtas kontra Törökország ügy,  a Bizottság 1998. október 29-i jelentése (ügyszám: 
23531/94) 324. pont. Hasonlóan foglalt állást a Bíróság példának okáért az ECHR, Caplik kontra 
Törökország ügyben , 2005. július 15-i ítélet (ügyszám: 57019/00). Lásd az ítélet 44. pontját 
505 OVEY, WHITE i.m. 60. 
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megkülönböztetés tilalma vonatkozásában nem könnyítette meg hasonló 

módon a kérelmező helyzetét. A kurd ügyek e vonatkozásban párhuzamba 

állíthatóak az Írország kontra Nagy -Britannia üggyel.  Délkelet-

Törökországban hozzávetőlegesen 1985 óta zajlanak súlyos harcok a török 

fegyveres erők és a kurdok között, mely összecsapások több ezer áldozatot 

követeltek már. A régióban a török állam egyébként is szükségállapotot 

hirdetett ki. Hasonló a helyzet Észak-Írországban is, ahol az Ír Köztársasági 

Hadsereg (IRA) terroristái tartják rettegésben a térséget. A Bíróság azonban az 

ír esetben úgy ítélte meg, hogy az IRA terroristákkal szembeni szigorúbb 

bánásmód nem aránytalan, tekintettel arra, hogy egy jól szervezett és 

felszerelt, félelmetes terrorista szervezet tagjairól van szó. Ehhez képest 

viszont a Bíróság a kurd ügyekben nem fogadja el hasonló indokok alapján a 

különbségtétel jogszerűségét, hanem inkább arra az álláspontra helyezkedik, 

hogy nem bizonyítható a faji alapon történő különbségtétel léte.506 

 

Az élethez, emberi méltósághoz való jog kapcsán az ide vonatkozó esetjog 

hiánya miatt nem tudtuk bemutatni, de ebben a fejezetben példákkal 

alátámasztható az az állítás, hogy a Bíróság faji diszkriminációs ügyekben 

lényegében kettős mércét alkalmaz: másként ítéli meg a roma ügyeket, és 

egészen másként az összes egyéb faji alapú megkülönböztetést, ideértve a 

kurd ügyeket is. Ez abból is látható, hogy kizárólag a roma ügyekben került 

sor mindeddig faji alapon történő megkülönböztetés miatt marasztaló ítélet 

hozatalára. Ezen állításunkat igazolja például a Musikhanova ügy , ahol a 

Csecsenföldön élő kérelmezők azt állították, hogy egyik rokonuk jogellenes 

őrizetbe vétele, majd eltűnése, és az ügy kivizsgálásával kapcsolatos eljárási 

mulasztások kizárólag a kérelmezők csecsen származása miatti 

következményként értékelhetők. A Bíróság azonban úgy ítélte meg, hogy a 

kérelmezők nem tudták valószínűsíteni, hogy hasonló helyzetben levő más 

személyekhez képest eltérő bánásmódban részesültek volna507, ami némi 

                                                 
506 ARNARDÓTTIR i.m. 171-172 
507 ECHR, Musikhanova és mások kontra Oroszország  ügy , 2003. július 11-i elfogadhatósági 
határozat (ügyszám: 27243/03) rendelkező rész 3. pont 
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iróniával úgy értelmezhető, hogy a Bíróság szerint nincs szó 

diszkriminációról, ha mindenkivel egyformán rosszul bánnak a hatóságok.508 

Úgyszintén példa lehet erre a sajátos strasbourgi megközelítésre a Rajak 

ügy509, melyben a szerb származású horvát állampolgár kérelmező állította azt, 

hogy 1975-ben indult pere azért nem zárult még 2000-ben sem le, mert a 

hatóságok szerb származása miatt szándékosan lassították az eljárást. A 

Bíróság azonban ebben az ügyben is következetesen510 azt az álláspontot 

képviselte, hogy semmi nem bizonyítja a faji alapú megkülönböztetés 

tényét.511  

 
Érdekes megfigyelni, hogy a roma ügyekkel szembeni „másik csoportként” 

meghatározható faji diszkriminációs esetkör jellemző módon etnikai 

sokszínűséggel, és igen gyakran etnikai konfliktusokkal bíró országokban, így 

Törökországban, illetőleg a kelet-közép-európai régió országaiban jellemző, 

mely nagy valószínűséggel elsősorban történelmi okokkal magyarázható. Ettől 

függetlenül azonban, álláspontunk szerint a faji diszkriminációt egységesen 

szigorúan kellene a Bíróságnak vizsgálnia. A jelenlegi megkülönböztető 

gyakorlat ugyanis azt jelzi (a dolgozatunk 5.2 fejezetében bemutatott, Dündar 

ügyben  született különvéleményben foglaltakkal egyező módon), hogy vannak 

olyan csoportok, amelyek sérelmére elkövetett faji diszkrimináció a Bíróság 

szerint fontos, és vannak olyan csoportok, amelyek esetében nem az, ami 

bizonyos értelemben egyenesen a Bíróság által megvalósított diszkriminációt 

is jelent. A Bíróság által ezen ügyekben felállított egy életszerű korlátot 

                                                 
508Hasonló példát láthatunk Jókai Anna Selyem Izabella című elbeszélésében is: „Hattanti Ernő durva 
volt, majdnem brutális, de érthetően magyarázott, igazságosan osztályozott, nem bratyizott senkivel, 
terrorja megnyugtató egyértelműséggel lengett az osztály fölött.” 
509 ECHR, Rajak kontra Horvátország ügy,  2000. október 12-i elfogadhatósági határozat (ügyszám: 
49706/99), rendelkező rész 5. pont 
510 Morawa jegyzi meg, hogy néhány esetben előfordul, hogy a Bíróság elfogadja a kérelem hátrányos 
megkülönböztetés tilalmát sérelmező részét is, azonban az érdemi ítéletben már úgy foglal állást, hogy 
az nem mutat semmilyen sajátosságot a felhívott „fő” cikkelyhez képest, ezért szükségtelen annak 
önálló vizsgálata. MORAWA i.m. 179. A különbségtétel álláspontunk szerint lényeges, mert az el nem 
fogadhatóság azt sugallja, hogy nem történt az adott ügyben diszkrimináció, míg az önálló vizsgálat 
szükségtelensége inkább azt jelzi, hogy történt jogsértés, de azt a „fő” cikkely keretében már értékelte 
a Bíróság. 
511 Lényegében ezzel egyező megközelítést alkalmazott a Bíróság egy másik szerb-horvát konfliktusra 
utaló esetben, a Kunic ügyben is. Lásd: ECHR, Kunic kontra Horvátország ügy , 2002. április 11-i 
elfogadhatósági határozat (ügyszám: 22344/02) rendelkező rész 5. pont. 
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azonban elfogadhatónak tartunk, nevezetesen, hogy csak a kérelmező 

személyéhez kapcsolódó különbségtétellel foglalkozik egyáltalán a Bíróság, az 

ügy egyéb (így például egy büntetőügyben a bíróság által nem az elkövető 

kérelmező, hanem a sértettek származása alapján történő különbségtételre 

utaló) körülményeiben esetlegesen fellépő faji diszkriminációs kérelmet 

viszont érdemi vizsgálat nélkül elutasít.512 

 

Nem csak faji, hanem állampolgársági alapú megkülönböztetéssel is kellett 

már a Bíróságnak foglalkoznia, méghozzá az egykori Német Demokratikus 

Köztársaság állampolgárai által elkövetett bűncselekményekkel 

összefüggésben két, egymáshoz nagymértékben hasonló ügyben, a Streletz, 

Kessler és Krenz ügyben  és a K-H. W. ügyben. 513 A Streletz ügyben  a 

kérelmezők az egykori NDK vezető beosztású állami alkalmazottai, és egyben 

a Német Szocialista Egységpárt vezetői voltak, míg a K-H. W. ügyben  a 

kérelmező a két Németország közötti határon szolgáló egykori katona volt.514 

Mindkét ügyben a Bíróságnak elsődlegesen azt kellett vizsgálnia, hogy azzal, 

hogy a kérelmezőket immáron az egyesített Németországban ítélték el olyan 

bűncselekmények (nevezetesen, a Kelet-Németországból Nyugat-

Németországba szökni kívánókkal szembeni tűzparancs kiadása, illetőleg 

végrehajtása) miatt, melyek annak idején az NDK jogrendjével 

összeegyeztethetőek voltak, sérült-e az Egyezmény 7. cikkében foglalt nullum 

crimen  sine lege elve. A Bíróság egyik esetben sem állapította meg a 7. 

cikkely sérelmét, lényegében azért, mert az emberölés tilalma olyan általános 

elv, amely mind az NDK, mind pedig az NSZK jogrendjében megtalálható 

volt.515 A Bíróság ezen ítéletét lényegében a Gustav Radbruch német jogtudós 

nevéhez köthető érvelésre alapozta, mely szerint, ha a formális jog és az 

                                                 
512 ECommHR, Gruber kontra Németország ügy , 2004. december 13-i elfogadhatósági határozat 
(ügyszám: 45198/04), lásd az elfogadhatósági határozat rendelkező részének B, pontját. 
513 ECHR, K-H. W. kontra Németország  ügy , a Nagykamara 2001. március 21-i ítélete (ügyszám: 
37201/97) 
514 Az ügyekről bővebben lásd: Former East German Leaders Take Their Criminal Convictions to the 
European Court of Human Rights,  German Law Journal Vol. 1. (2000.) Issue 3, forrás: 
http://www.germanlawjournal.com/article.php?id=13 (2008. szeptember 1-i letöltés) 
515 ECHR, Streletz, Kessler és Krenz kontra Németország  ügy, a Nagykamara 2001. március 22-i 
ítélete (ügyszám: 34044/96, 35532/97, 44801/98) 113. pont 
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igazságosság ellentétbe kerülnek egymással, akkor mindenképpen az 

igazságosság elve élvez elsőbbséget.516 Azonban, amíg a Bíróság a parancsot 

kiadókkal kapcsolatos Streletz üg yben  egyhangúsággal hozta meg ezt a 

határozatát, a K-H. W. ügyben  már megosztott volt, feltehetően azért, mert a 

fiatal katona minden körülmények között köteles volt a határ megvédésére, 

melynek elmulasztása esetén rendkívül szigorú felelősségre vonásra 

számíthatott.517 A kérelmezők azonban azt is állították, hogy állampolgárságon 

alapuló diszkrimináció áldozatai lettek, hiszen olyan szabályok alapján ítélték 

el őket, amelyek kizárólag az egykori NSZK jogrendjében léteztek és ily 

módon csak a nyugatnémet állampolgárokra voltak kötelezőek, rájuk, 

keletnémet állampolgárokra pedig nem. A Bíróság megítélése szerint viszont a 

nemzeti bíróság által alkalmazott alapelvek (ti. az emberölés tilalma) mindkét 

állam jogrendjében megtalálható volt, ily módon hátrányos megkülönböztetés 

nem történt.518 Az állampolgárságon alapuló megkülönböztetés tilalma 

tekintetében ma sajátos kettős szempontrendszer létezik Európában: egész 

Európában érvényesül erre vonatkozóan a dolgozatunk tárgyát képező, az 

Emberi Jogok Európai Egyezménye alapján létező tilalom, míg az Európai 

Unió tagállamaiban (és egyben a luxemburgi bíróság joghatósága alatt) 

érvényesül egy kevesebb államra vonatkozó, azonban az Európai Unió 

gazdasági közösségi jellegéből adódóan sokkal intenzívebb, több területre 

kiterjedő tilalom is.519 Ezt leginkább azzal magyarázhatjuk, hogy a közösségi 

jog lényegi elemének tekintett gazdasági alapszabadságok egyre nagyobb 

mértékben gazdasági alapjogi jelleget öltenek.520 

 

 

                                                 
516 ARNARDÓTTIR i.m. 80. 
517 OVEY, WHITE i.m. 212-213. 
518 SIKUTA, HUBÁLKOVÁ i.m. 169. 
519 Például a labdarúgó egyesületek lejárt szerződésű játékosai után kért átigazolási díjakat is 
jogellenesnek minősítette az Európai Bíróság, mely kérdés vizsgálata az Emberi Jogok Európai 
Bírósága előtt szóba sem kerülhetne. ECJ, C-415/93, Bosman ügy , 1995. december 15-i ítélet 
520 SZALAYNÉ SÁNDOR Erzsébet, Interferencia az Európai Bíróság és az Emberi Jogok Európai 
Bíróságá nak gyakorlatában,  Acta Humana 2005/2. 15. 
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A Bíróság gyakorlata alapján ugyancsak érzékeny területnek tekinthető nemi 

diszkrimináció gyanúja is felmerült már az esetjogban az eljárásjogi cikkekkel 

összefüggésben. A Schuler -Zgraggen ügy  kérelmezőjét TBC betegségére 

tekintettel a svájci hatóságok nyugdíjazták, majd tíz évvel később, miután a 

kérelmezőnek időközben gyermeke is született, megállapították, hogy állapota 

irodai munkák végzésére alkalmas, éppen ezért nyugdíját megszüntették. A 

kérelmező hiába fellebbezett a határozat ellen, a svájci bíróság lényegében 

egyetlen bizonyítékként elegendőnek ítélte és elfogadta, hogy a szülést 

követően a kismamák felhagynak a kereső tevékenységgel, állapotuktól 

függetlenül, és a kérelmező is csak azért szeretne továbbra is nyugdíjban 

részesülni, hogy ne kelljen dolgoznia.521 A kérelmező azt állította, hátrányos 

megkülönböztetés áldozata, amennyiben eltérően kezelték őt, mint nyugdíjra 

jogosult nőt a hozzá hasonló állapotban levő, nyugdíjra jogosult férfiakhoz 

képest. A Bíróság elfogadta a kérelmező érvelését, és megállapította a nemi 

alapú hátrányos megkülönböztetést, hiszen a nemzeti bíróság is érvelését 

egyértelműen arra alapozta, hogy a nők a mindennapokban tipikusan hogyan 

viselkednek, a kérelmező személyes helyzetének vizsgálata nélkül.522 Az 

üggyel kapcsolatosan Arnardóttir találóan mutat rá, hogy a strasbourgi bíróság 

jellemzően nem vizsgálja felül a nemzeti bíróság által lefolytatott bizonyítási 

eljárást, mondván, arra a helyi bíróságok sokkal inkább alkalmasabbak.523 Az 

a tény azonban, hogy a konkrét ügyben mégsem így járt el a Bíróság, azt 

sugallja, hogy nemi diszkrimináció gyanúja esetén a nemzeti hatóságok 

mérlegelési jogköre lényegesen szűkebb körű, mint más diszkriminációgyanús 

ügyekben.524 Ez a megközelítés azonban még így sem esik teljesen egybe a 

közösségi jog által bizonyos esetekben alkalmazott vizsgálódásokkal, ugyanis 

a luxemburgi gyakorlat szerint a legsúlyosabbnak tekinthető diszkriminációs 

ügyekben (mint ahová a nemi diszkrimináció kérdései is sorolhatóak) szinte 

                                                 
521 BERGER, KONDOROSI i.m.  227. 
522 ECHR, Schuler -Zgraggen kontra Svájc ügy , 1993. június 24-i ítélet (ügyszám: 14518/89) 67. pont 
523 Lásd erre példaként a Bakare ügyben  hozott elfogadhatósági határozatot, ahol a kérelmező azt 
kifogásolta, hogy a vádlott-társának tanúit meghallgatta a nemzeti bíróság, míg az ő tanúit nem. 
ECommHR, Bakare kontra Belgium ügy , 1995. április 6-i elfogadhatósági határozat (ügyszám: 
23931/94) rendelkező rész 2. pont 
524 ARNARDÓTTIR i.m. 143. 
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soha nincs mód a kimentésre, míg a strasbourgi gyakorlat alapján igen, hiszen 

a Bíróság nagyon nagy körültekintéssel, de mégis az objektív és ésszerűen 

igazolhatóság, és így az arányosság alapján hozza meg döntését.525  

 

Említést érdemel végezetül a (tág értelemben vett) foglalkozáson alapuló 

megkülönböztetés esetköre az eljárásjogi cikkekkel összefüggésben, a más 

vonatkozásban is igen jelentős megállapításokat tartalmazó Engel és mások 

ügy alapján. A kérelmezők a holland hadsereg egymáshoz képest eltérő 

tiszthelyettesi rangú katonái voltak, akikre különböző okokból kifolyólag 

katonai büntetéseket szabtak ki. A kérelmezők egyéb, jelen dolgozat 

vizsgálódási körén kívül eső panaszaikon túlmenően azt hívták fel 

beadványukban, hogy a holland jog a katonák között is különbséget tesz az 5. 

cikkely értelmében, amennyiben eltérő bánásmód érvényesül a 

bűncselekménnyel gyanúsított tisztek és közlegények között, mely állításuk 

szerint a státusz („status”)  szerinti különbségtétel egyik megnyilvánulási 

formája. A Bíróság álláspontja szerint kétségtelen tény, hogy a holland katonai 

jog alkalmaz ilyen megkülönböztetést, azonban a hadsereg létének lényegi 

eleme a hierarchikus felépítés, melyből következik, hogy az egyes rangokhoz 

eltérő jogok és eltérő kötelezettségek tartoznak. Ez a megkülönböztetés 

azonban egyebek között a hadifoglyokkal való bánásmódról szóló genfi 

egyezményben is visszaköszön526, ily módon a Bíróság szerint egyértelműen 

megállapítható, hogy ez belefér a tagállamok mérlegelési jogkörébe, ezért nem 

valósít meg jogellenes hátrányos megkülönböztetést, hiszen egyfelől objektív 

tényen alapul, másfelől pedig jogszerű célt szolgál, nevezetesen a hadsereg 

mindennapi működésének fenntartását.527 A szakirodalom már korántsem ítéli 

meg ilyen egyértelműen ezt a kérdést. Gerards ugyanis úgy véli, hogy a 

katonai rendfokozatok miatti, hadseregen belüli eltérő bánásmód esetében a 

                                                 
525 GERARDS [2005] i.m.  161-162. 
526 A hadifoglyokkal való bánásmódra vonatkozóan Genfben, 1949. augusztus 12-én kelt Egyezmény, 
lásd például az egyezmény 43-45., 49., 60. cikkeit (magyarul lásd: 2000/19. nemzetközi szerződés a 
külügyminisztertől) 
527 ECHR, Engel és mások kontra Egyesült Királyság ügy , 1976. június 8-i ítélet (ügyszám: 5100/71, 
5101/71, 5102/71, 5354/72, 5370/72) 72. pont 
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Bíróságnak nem azt kellett volna megállapítania, hogy a kérdés belefér a 

tagállamok mérlegelési jogkörébe, hanem sokkal inkább azt, hogy az eltérő 

rangban szolgáló katonák nincsenek egymással összehasonlítható 

helyzetben.528 Ezt a megközelítést egy, ugyancsak a holland hadsereghez 

kapcsolódó, de lényegét tekintve azért eltérő esettel tudjuk igazolni, melyben a 

Bíróság szerint sem voltak egymással összehasonlítható helyzetben azon 

holland katonák, akiknek az egységét jelölték ki egy különleges ENSZ 

misszióra Libanonban, és a holland hadsereg többi katonája.529 Partsch még 

ennél is messzebb megy, amikor úgy fogalmaz, hogy a katonai hierarchia sok 

esetben a középkori és ma már éppen ezért felesleges szokásokon alapuló, a 

modern társadalmakban nem feltétlenül ésszerűnek tekinthető rendszert jelent, 

melyre való tekintettel a különbségtételt jelentő rendszer fenntartása sem 

feltétlenül indokolt.530 Álláspontunk szerint, bár Partsch megközelítése 

valóban helyesnek tekinthető, ennek ellenére a tagállami hagyományokból 

következő módon a Bíróság hadsereggel kapcsolatos megítélése mégiscsak 

elfogadhatónak tekinthető. Sajátos megkülönböztetést valósít meg ez a 

megközelítés azonban, amikor a Bíróság a fentiek miatt elfogadja a 

véleménynyilvánítás szabadsága hadseregen belüli korlátozhatóságának 

lehetőségét, miközben adott esetben a titkosszolgálati tevékenység 

nyilvánosságra hozatala tekintetében adott esetben a véleménynyilvánítás 

szabadságát ítéli már erősebbnek.531 

 
Az Engel és mások ügy kérelmezői azonban a fentieken túlmenően azt is 

állították panaszukban, hogy a katonák és civilek között is megkülönböztetés 

történik a holland jog alapján, így például a katonai és „polgári” büntetőeljárás 

szabályai vonatkozásában. Azonban a Bíróság szerint a katonák és civilek 

egymással nincsenek összehasonlítható helyzetben, hiszen a katonai élet 

                                                 
528 GERARDS [2005] i.m.  122. 
529 ECHR, De Jong, Baljet és van den Brink kontra Hollandia ügy,  1984. május 22-i ítélet (ügyszám: 
8805/79, 8806/79, 9242/81), 62. pont 
530 PARTSCH i.m.  589-590. 
531 KOVÁCS Péter, Fegyveres erők és emberi jogok. Az Emberi Jogok Európai Bíróságának 
joggyakorlata.  Acta Humana 1997. No. 28-29. 24. illetőleg 28. (a továbbiakban: KOVÁCS Péter 
[1997]) 
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lényegét tekintve teljes mértékben eltérő a civil élettől.532 Az össze nem 

hasonlíthatóság érvét ez esetben (szemben az előző bekezdésben Gerards által 

említett megközelítéssel) már teljesen elfogadhatónak tartjuk, pontosan a 

katonai és civil élet körülményei, rendszabályai közötti markáns különbségek 

okán.533 A Bíróság ezen megközelítése következetes esetjognak tekinthető, és 

más ügyben nem tekintette összehasonlíthatónak egymással azon helyzeteket 

sem, amikor egy katona öl meg civilt, illetőleg amikor egy civil követ el 

emberölést. A kérelmező ez esetben azt kifogásolta, a fentieknek megfelelően 

eredménytelenül, hogy ha egy polgári személy követ el emberölést, többé nem 

kaphat fegyvertartási engedélyt, míg ha egy katona követ el hasonló 

cselekményt, nem szerelik le őt a hadseregből, hanem elviekben továbbra is 

szolgálhat.534 

 

VIII. A magán- és családi élethez való jog és a 

diszkrimináció tilalmának egyes kérdései 

 

Az Emberi Jogok Európai Bírósága elé jelentős számban kerülnek olyan 

panaszok, melyek a magán- és családi élethez való jog (8. cikkely) és a 

hátrányos megkülönböztetés tilalma (14. cikkely) együttes sérelmére 

hivatkoznak. Logikailag ehhez a fejezethez kapcsoljuk a házasságkötéshez 

való jog (12. cikkely), illetőleg a házastársak egyenjogúsága (Hetedik 

kiegészítő jegyzőkönyv 5. cikkely) és a hátrányos megkülönböztetés 

tilalmának összefüggéseit, azonban ez a kiegészítés csupán elméleti jellegű, 

hiszen ezen két utóbbi cikkelynek nincs a diszkrimináció tilalmával együttes 

olvasatban értékelhető esetjoga. A házastársak egyenjogúságával 

kapcsolatosan akkor képzelhető el nemi diszkrimináció, ha például 

házasságkötéskor az egyik fél elveszíti korábbi állampolgárságát vagy státusát, 

                                                 
532 Engel és máso k ítélet  73. pont 
533 BERGER, KONDOROSI i.m.  258. 
534 ECHR, McBride kontra Egyesült Királyság ügy , 2006. május 9-i elfogadhatósági határozat 
(ügyszám: 1396/06) rendelkező rész 2. pont 
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míg fordított esetben a másik fél nem, mint történt az például a Lovelace 

esetben.  Ebben az ügyben az ENSZ Emberi Jogi Bizottsága egyértelműen 

diszkriminatívnak mondta ki azt a kanadai törzsi gyakorlatot, miszerint ha egy 

kanadai őslakos nő egy nem őslakos férfivel kötött házasságot, elveszítette 

őslakos státusát, míg fordított esetben az őslakos férfiak nem, igaz, nem a 

Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya hátrányos 

megkülönböztetés tilalmát kimondó 26., hanem a kisebbségek jogait garantáló 

27. cikke alapján.535 Hasonló jellegű probléma néhány arab országban a saját 

állampolgár férfiaknak külföldi nőkkel kötött házassága kapcsán képzelhető 

el, de ilyen jellegű ügyek már csak azért sem kerülhetnek az Emberi Jogok 

Európai Bírósága elé, mert annak kizárólag az Egyezményben részes 

államokkal szemben van joghatósága. A házastársak egyenjogúságával 

kapcsolatosan említést érdemel egy érdekes eset az Emberi Jogok Amerika-

közi Bíróságának gyakorlatából, melyben a kérelmezők a guatemalai 

törvénykönyv azon rendelkezésének jogellenességét hívták fel 

beadványukban, miszerint a feleség ugyan dolgozhat a háztartáson kívül is, de 

ez a munkavállalás nem ütközhet otthoni kötelezettségeivel. A Bíróság 

egyértelműen jogellenesnek nyilvánította ezt a gyakorlatot, az ítéletnek 

azonban az az érdekessége, hogy a Bíróság több alkalommal is utalt a 

strasbourgi bíróság belga nyelvi ügyben  hozott ítéletére, amikor azt fejtegette, 

mely esetben fogadható el egy különbségtételt megvalósító állami 

gyakorlat.536 Ez a példa is jól illusztrálja a két bíróság ítélkezési gyakorlatában 

megfigyelhető kapcsolódási pontokat. 

 

A 12. és 14. cikkely vonatkozásában kizárólag olyan ügyeket találunk, 

melyeket a Bíróság elfogadhatatlannak nyilvánított, vagy ha el is fogadta, 

megítélése szerint nem volt szükséges a 14. cikkely alapján az ügy 

                                                 
535 HRC, Lovelace kontra Kanada ügy,  Communication No. 24/1977, 1983. június 6-i ajánlás 14-18. 
pontok 
536 IACHR, Maria Eugenia Morales de Sierra kontra Guatemala ügy , 11.625. számú ügy, 2001. 
január 19-i jelentés 31. pont 
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vizsgálata537, míg a hetedik kiegészítő jegyzőkönyv 5. cikkelye és a 14. 

cikkely együttes felhívására tudomásunk szerint egyetlen ügyben sem került 

sor. 

 

Ezen ügyeket áttekintve, azok jellege alapján három nagyobb kategóriát 

állíthatunk fel, az alábbiak szerint. Az első csoportba soroljuk a szexuális 

orientációval, azon belül is különösen a homoszexualitással kapcsolatos 

eseteket. A második csoportba soroljuk a gyermekek jogi helyzetével 

kapcsolatos eseteket, mely ügyek többsége a házasságból, illetőleg házasságon 

kívül született gyermekek jogi helyzetét hasonlítja össze. A harmadik 

kategóriát végezetül a személyállapottal kapcsolatos egyéb esetek képezik. 

 

8.1 Szexualitással kapcsolatos esetek 

 

Az Emberi Jogok Európai Bírósága viszonylag nagy (és az utóbbi időben 

egyre inkább növekvő) számban foglalkozott már szexuális orientáció alapján 

történő különbségtételen alapuló esetekkel, ideértve elsődlegesen az azonos 

neműekkel kapcsolatos állami szabályozás és gyakorlat jogi megítélését. Az 

ilyen jellegű kérdésekkel a Bíróság nem csak az „egyéb helyzet” alapján 

történő különbségtételként foglalkozhat538, hanem egyes szerzők álláspontja 

szerint besorolható a nemen alapuló különbségtétel esetébe is.539 Miként azt a 

dolgozat korábbi részében is említettük, ezt a megközelítést nem tudjuk 

elfogadni, egyrészt azért, mert a szexuális orientáción alapuló különbségtétel 

lényegesen később alakult ki, mint a nemi diszkrimináció „alapesete”, 

másrészt pedig azért, mert míg a nemen alapuló különbségtétel olyan 

tulajdonságon alapszik, mely a külvilág számára is egyértelműen megítélhető, 

addig a szexuális orientáció alapján történő különbségtétel nem feltétlenül 

                                                 
537 ECHR, B. és L. kontra Egyesült Királyság ügy , 2005. december 13-i ítélet (ügyszám: 36536/02) 
43. pont 
538 LERNER i.m.  31. 
539 WINTEMUTE, Robert, Sexual Orientation and Human Rights. The United States Constitution, the 
European Convention and the Canadian Charter,  Oxford University Press, 1995, 128. Hasonlóan 
foglal állást például: HEINZE i.m. 216. 
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tekinthető ilyennek. Ugyanakkor tény, hogy főbb jellemzőit tekintve hasonló a 

kétféle diszkriminációs esetkör. Megjegyezzük, hogy egy ideig az ENSZ 

Emberi Jogi Bizottsága is ezt a gyakorlatot követte540, mára azonban már 

egyértelműen önálló kategóriaként vizsgálja a szexuális orientáción alapuló 

különbségtételt.541 

 

Teljes mértékben egyet tudunk érteni viszont azzal a megállapítással, hogy a 

szexuális orientáción alapuló különbségtételt (és, ezzel együtt, a nemi 

diszkriminációt is) a faji alapon történő hátrányos megkülönböztetéssel azonos 

súllyal kellene a Bíróságnak megítélnie542, már csak azért is, mert maga a 

Bíróság is több ítéletében rögzítette, hogy a nemek közötti egyenlőség 

biztosítása az Európa Tanács tagállamainak egyik legfőbb célját képezi.543 

 

A homoszexualitással kapcsolatos kérdések strasbourgi bírói megközelítése jól 

mutatja az esetjog „élő jogként” („living instrument ”) kezelését, hiszen az 

fokozatosan idomult az azonos neműek kapcsolatának társadalmi 

elfogadottságához. Az első olyan esetet, amely a homoszexualitás kérdését 

érintette, azért mutatjuk be kimerítően, mert ebben a Bizottság részletes 

szakmai érvekkel találkozott a homoszexualitás feltételezett káros vonásait 

illetően. Az X. kontra Németország ügyben a kérelmező egyebek között azt 

kifogásolta, hogy hátrányos megkülönböztetést valósít meg a német büntető 

törvénykönyv azon rendelkezése, mely büntetni rendeli a homoszexuális 

kapcsolatokat is, melyre való tekintettel a kérelmezőt letöltendő 

szabadságvesztésre ítélték. A panaszos egyebek között azt kifogásolta, hogy 

kizárólag a férfi homoszexualitást rendelte büntetni a német büntető 

törvénykönyv. Az ügy érdekessége, hogy a német kormány pontokba szedve 

                                                 
540 HRC, Toonen kontra Ausztrália ügy,  Communication No. 488/1992, 1994. március 31-i ajánlás, 
lásd az ajánlás 8.7 pontját 
541 HRC, Young kontra Ausztrália ügy , Communication No. 941/2000, 2003. augusztus 6-i ajánlás, 
lásd az ajánlás 10.2 pontját 
542 WAALDIJK, Kees, CLAPHAM, Andrew (eds.), Homosexuality: A European Community Issue,  
Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht, 1993, 200. 
543 Lásd például a Burghartz ítélet  27. pontját 
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próbálta megindokolni, miért is beszélhetünk ez esetben objektív és ésszerű 

különbségtételről, nevezetesen mert 

- összehasonlíthatóan kevesebb női homoszexuális létezik, mint férfi; 

- a női homoszexuálisok partnereiket a velük egykorúak közül választják, 

szemben a férfiakkal, akik elsősorban a fiatalabb partnereket részesítik 

előnyben; 

- a női homoszexuálisok ritkán cserélnek partnert, szemben a férfiakkal, 

akik között gyakori a partnerváltás; 

- ebből következő módon a felnőtt nők és fiatal lányok közötti 

homoszexuális kapcsolatok meglehetősen ritkák, míg a fiatal fiúk 

esetében sokkal nagyobb a kockázata a felnőttekkel való homoszexuális 

kapcsolatnak; 

- a női homoszexualitás általában nem a nyilvánosság előtt zajlik, 

melyből következő módon csak ritkán kerül sor arra, hogy a lányokat 

egy felnőtt nő elcsábítson, ráadásul a lányok személyiségfejlődése sem 

szenved hátrányt éppen ezért, szemben a fiúkkal, ugyanis a statisztikák 

szerint a férfi homoszexuális párok sokkal inkább megmutatják 

magukat a nyilvánosságnak, éppen ezért a fiatal fiúk esetében sokkal 

nagyobb a veszélye a társadalmi elszigetelődésnek, illetőleg 

konfliktusoknak.544 

 

A Bizottságot ekkor még meggyőzték a kormány érvei, hiszen azt szociológus 

és pszichológus szakértők tanulmányai támasztották alá. A Bizottság úgy ítélte 

meg, hogy a kamasz áldozatok számos esetben valóban elszigetelődnek a 

társadalomtól, melynek megakadályozása érdekében a büntetőjogi szankciók 

alkalmazása nem tekinthető aránytalannak, éppen ezért a kérelmet, mint 

nyilvánvalóan megalapozatlant, elutasította. Idővel azonban a Bíróság már 

kevésbé fogadta el meggyőzőnek az ilyen jellegű szakértői véleményeket, 

abból a megfontolásból, hogy nem szabad tiltani az olyan magatartásokat, 

                                                 
544 ECommHR, X kontra Németország ügy , 1975. szeptember 30-i elfogadhatósági határozat 
(ügyszám: 5935/72). A német kormány érvelését lásd: Decisions and Reports  3. 53. 
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melyek káros voltára nincs egyértelmű tudományos bizonyíték. Ezt a fajta 

megközelítést egyes szerzők egészen a nemzetközi környezetvédelmi jogban 

létező elővigyázatosság elve emberi jogi megjelenésének tekintik545, mely 

megközelítés azonban megítélésünk szerint csak formai szempontból igaz, 

tartalmilag semmiképpen sem, hiszen két, egymástól teljes mértékben eltérő 

jogterületről van szó. 

 

A Bíróság esetjoga a 2000-es évek elején változott meg, amikorra is 

tömegesen érkeztek – elsősorban Ausztria ellen – olyan beadványok, 

melyekben a kérelmezők az osztrák büntető törvénykönyv azon rendelkezését 

kifogásolták, mely büntetni rendelte a 18 éven felüli férfiak és 14-18 év 

közötti fiúk közötti homoszexuális kapcsolatot, miközben ugyanilyen életkori 

adottságok mellett sem a heteroszexuálisok, sem pedig a nők nem 

számíthattak büntetésre. A Bíróság, miközben helyt adott a kérelmezők 

beadványának és megállapította a hátrányos megkülönböztetést, külön is 

kiemelte, hogy az osztrák Btk. említett rendelkezése egyértelműen a 

heteroszexuális többség elfogultságát tükrözi a homoszexuális kisebbséggel 

szemben, melyet nem lehet jogszerű különbségtételnek tekinteni, csupán olyan 

negatív hozzáállásnak, mint amilyen mondjuk a faji, származási vagy 

bőrszínen alapuló különbségtétel.546 Éppen ezért a Bíróság megállapította a 14. 

cikkely 8. cikkelyre tekintettel történő megsértését, hangsúlyozva, hogy a 8. 

cikkely önálló vizsgálata ilyen körülmények között szükségtelen. Az esetjogot 

megvizsgálva érdekes, hogy még a homoszexuális kérelmező elleni 

büntetőeljárást sem tekintette a Bíróság szükséges előfeltételnek ahhoz, hogy a 

kérelmező áldozat státusát igazolja, hanem elegendőnek ítélte meg az 

áldozatra a büntető törvénykönyv által kilátásba helyezett hipotetikus 

fenyegetést, mely kizárólag a kérelmező önmegtartóztató magatartása miatt 

                                                 
545 STONE, Thomas Willoughby, Margin of Appreciation Gone Awry: The European Court of Human 
Rights’ Implicit Use of the Precautionary Principle in Fretté v. France to Backtrack on Protection 
from Disc rimination on  the Basis of Sexual Orientation,  Connecticut Public Interest Law Journal, Vol. 
3. (2003.) No. 1. 218-236.  
546 ECHR, L. és V. kontra Ausztria ügy , 2003. január 9-i ítélet (ügyszám: 39392/98, 39829/98) 52. 
pont 
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nem vezetett büntetőeljárás lefolytatásához.547 Megjegyezzük, hogy ma már 

nem lehetséges hasonló alapon Ausztria ellen újabb kérelmet benyújtani, 

hiszen az osztrák büntető törvénykönyv időközben módosításra került, 

nyilvánvalóan a sorozatos strasbourgi marasztaló ítéleteknek is köszönhetően. 

Ezen ítéletek azonban azt is mutatják, hogy a közös európai konszenzus 

kialakulásával (a homoszexualitás egyre nagyobb társadalmi 

elfogadottságával) párhuzamosan hogyan vonta egyre szűkebbre a Bíróság a 

tagállamok mérlegelési jogkörének határait. Ugyanakkor, amennyiben egy 

ország nemzeti jogrendszere nem életkori különbségtétellel, hanem „csak” 

általában rendeli büntetni a homoszexualitást, a Bíróság esetjoga alapján nem 

beszélhetünk hátrányos megkülönböztetésről, hanem csak a magán- és családi 

élethez való jog sérelméről.548 Ez viszont azt mutatja, hogy bár a Bíróság 

megközelítése megváltozott a mérlegelési jogkör mértéke tekintetében, 

feltehetően az időközben kialakuló közös európai konszenzusnak 

köszönhetően549, de nem változott meg a tekintetben, hogy büntetőjogi 

szempontból nem tekinti egymással összehasonlítható helyzetben levőknek az 

azonos nemű és különböző nemű párokat, mely megközelítést alapvetően 

tévesnek tartjuk. Van Dijk és Van Hoof nem véletlenül jegyzi azt meg éppen 

ezért, hogy a Dudgeon ügyben  hozott ítélet helyesnek kizárólag eljárásjogilag 

tekinthető, anyagi jogi értelemben semmiképpen.550 Ugyanakkor az is igaz, 

hogy a Bíróság nem lett volna köteles ebbe az irányba alakítani az esetjogot: 

az Egyesült Államokban a Bowers ügyben 551 a legfelsőbb bíróság például úgy 

foglalt állást, hogy a magánszférához való jog nem terjed ki a beleegyezésen 

alapuló homoszexuális nemi kapcsolat létesítésére. A korai strasbourgi 

döntések is egyértelműen a hagyományos család-, illetve házasságmodellt 

támogatták, így például nem állapította meg a Bíróság az Egyezmény sérelmét 

egy férfivá operált nő esetében, akinek nem volt lehetősége arra, hogy egy 

                                                 
547 ECHR, S. L. kontra Ausztria ügy , 2003. január 9-i ítélet (ügyszám: 45330/99) 44-46. pontok 
548 Dudgeon ítélet  69. pont 
549 HARRIS i.m.  482. 
550 VAN DIJK, VAN HOOF i.m. 717. 
551 Bowers kontra Hardwick ügy , 478. US 186 (1986). 
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nővel kössön házasságot.552 A Bíróság esetjoga ma már e tekintetben is 

megváltozott: ma már az Egyezmény 8. cikkének sérelmét jelenti, ha a 

hatóságok nem hajlandóak elismerni a nemet változtató kérelmező tényleges 

nemét és megtagadják az anyakönyvi módosításokat.553 Az amerikai és 

strasbourgi megközelítés közötti különbséget Garai egyébként azzal 

magyarázza, hogy az Emberi Jogok Európai Bírósága köteles az Egyezmény 

8. cikkének (2) bekezdésében foglalt „demokratikus társadalomban szükséges” 

teszt alkalmazására, melyen a homoszexualitás büntetőjogi értékelése 

nyilvánvalóan elbukik.554 

 

Ha a fentiek alapján elfogadjuk, hogy a Bíróság túllép a hagyományos 

családmodell keretein, akkor meglátásunk szerint téves a Bíróság azon 

megközelítése, hogy szemlátomást különbséget tesz a homoszexualitás 

büntetőjogi és egyéb vonatkozásai között555, oly módon, hogy míg önmagában 

a homoszexualitás büntetőjogi tilalma ma már teljes mértékben felszámolásra 

került, addig az egyéb esetek vonatkozásában a megkülönböztetés tilalma nem 

terjed ki egységesen az élet minden területére. Így például a bérleti jogviszony 

folytatása szempontjából élettársnak kell tekinteni nem csupán a különböző 

nemű, de az azonos nemű párokat is556, mely ítéletből következik, hogy a 

Bíróság egyértelműen elismeri, hogy ugyanolyan családi élethez való joguk 

van az azonos nemű pároknak, mint mondjuk a különböző nemű, azonban 

házasságban nem élő pároknak.557 Az azonos neműek jogainak ily módon 

történő kiterjesztése (és egyben a közös európai konszenzus megszületésének 

folyamata) párhuzamba állítható például az Inze üggyel 558 is, ahol a Bíróság a 

házasságon kívül és házasságból született gyermekek közötti különbségtétel 

meg nem engedhetőségéről határozott, Gerards szerint nem kis részben annak 

                                                 
552 ECHR, Rees kontra Egyesült Királyság ügy , 1986. október 17-i ítélet (ügyszám: 9532/81) 49-50. 
pontok 
553 ECHR, B. kontra Franciaország ügy,  1995. március 25-i ítélet (ügyszám: 13343/87) 52-62. pontok 
554 GARAI Borbála, A börtönből a hálószobán át az anyakönyvvezetőig,  Fundamentum 2002/3-4. 114. 
555 GRIGOLO, Michele, Sexuality and  the ECHR: Introducing the Universal Sexual Legal Subject,  
European Journal of International Law, Vol. 14 (2003.) No. 5. 1038. 
556 ECHR, Karner kontra Ausztria ügy , 2003. július 24-i ítélet (ügyszám: 40016/98) 41. pont 
557 GRIGOLO i.m.  1037. 
558 ECHR, Inze kontr a Ausztria ügy , 1987. október 28-i ítélet (ügyszám: 8695/79) 41-44. pontok 
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is köszönhetően, hogy egyre több állam írta alá a házasságon kívül született 

gyermekek jogi helyzetéről szóló európai egyezményt.559 Jelenleg még más a 

helyzet azonban a gyermekfelügyeleti jog megítélésével kapcsolatosan, 

ideértve az örökbefogadást is, mely terület azonban az elmúlt években 

ugyancsak változóban van. 

 

A Salgueiro Da Silva Mouta ügyben  a Bíróság egy olyan portugál bírósági 

ítéletet vizsgált, amely a válást követően a gyermek érdekére hivatkozással 

megtagadta a homoszexuális apa felügyeleti jogát a házasságból származó 

közös gyermek felett. A Bíróság ebben az 1999-ben kelt ítéletében 

megállapította, hogy a portugál bíróság szexuális irányultság alapján tett 

különbséget azonos helyzetben levő személyek között, melynek 

szükségességét és arányosságát a portugál kormány nem tudta igazolni. A 

Bíróság az ítéletében egyértelműen kifejti, hogy a szexuális orientáción 

alapuló különbségtétel az Egyezmény hatálya alá tartozik560, azonban ebből a 

megfogalmazásból úgy tűnik, hogy önálló jogcímként, és nem a nemi alapon 

történő különbségtétel részeként.561 A Bíróság esetjoga a későbbiekben már 

egyértelműen ezt a megközelítést igazolja, hiszen találkozhatunk olyan esettel 

is, ahol a mérlegelési jogkör doktrína terjedelmének meghatározásakor a 

Bíróság példálózó jelleggel, vagylagosan használja a nemi és a szexuális 

orientáción alapuló különbségtétel kifejezéseket, mely egyértelműen mutatja, 

hogy a kettőt nem teljesen azonosan kell értelmeznünk.562 Az ügy jelentőségét 

az adja, hogy ez volt az első olyan ítélet, melyben a Bíróság a szexuális 

orientáció alapján történő különbségtételt olyanná nyilvánította, mint amellyel 

                                                 
559 GERARDS, Janneke H., Intensity of J udicial Review in Equal Treatment Cases,  Netherlands 
International Law Review, 2004, 163. (a továbbiakban: GERARDS [2004]) 
560 ECHR, Salgueiro Da Silva Mouta kontra Portugália ügy,  1999. december 21-i ítélet (ügyszám: 
33290/96) 28. pont 
561 GERARDS [2005] i.m.  207. 
562 Karner ítélet 41. pont 
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kapcsolatos eseteket rendkívüli szigorúsággal kell vizsgálni, hasonlóan például 

a nemi vagy éppen faji alapon történő különbségtételen alapuló ügyekhez.563 

 

Néhány évvel később, a Fretté ügyben  azonban a Bíróság más megközelítést 

alkalmazott, és nem fogadta el, hogy a homoszexuálisok rendelkezhetnének az 

örökbefogadás jogával. A kérelmező homoszexuális férfi számára a francia 

hatóságok azért nem engedélyezték az örökbefogadást, mert bár kétségkívül 

alkalmas egy gyermek nevelésére, azonban nem lenne képes megfelelő anyai 

gondoskodást biztosítani a gyermek számára, ráadásul életmódjára tekintettel 

komoly nehézségekkel kellene számolnia, ha családja egy gyermekkel 

bővülne. A kérelmező állítása szerint a francia hatóságok kizárólag nemi 

identitása alapján különböztették meg őt hátrányosan, amennyiben az 

örökbefogadásra alkalmas egyedülálló heteroszexuálisok fogadhatnak örökbe 

gyermeket, míg biszexuálisok és homoszexuálisok nem. A Bíróság úgy ítélte 

meg, hogy az indítványozó kérelmét nemi irányultsága miatt utasították el a 

francia hatóságok, azonban egységes európai mérce hiányában a tagállamok 

mérlegelési jogköre rendkívül tágnak tekinthető.564 A Bíróság azonban 

ítéletében arra is utalt, hogy egyrészt a tudomány jelenleg bizonytalan a 

homoszexuális családmodell gyermekre gyakorolt hatását illetően, másrészt 

pedig a homoszexuálisok jogállásával kapcsolatos szabályrendszer jelenleg 

átalakulóban van Európában.565 A Bíróság értelmezése szerint a széles 

mérlegelési jogkör keretein belül a nemzeti hatóságoknak két szempontot 

kellett összevetniük, nevezetesen a gyermek érdekét a családban való 

felnevelkedéshez, illetőleg a kérelmező jogát egy gyermek örökbefogadásához 

– mely érdekek közül a Bíróság a gyermekét helyezte előtérbe.566 Letsas 

megjegyzi, hogy a Bíróság a tudomány bizonytalansága ellenére is 

valószínűleg más eredményre jutott volna, ha a tagállamok többsége már 

                                                 
563 SCHOKKENBROEK, Jeroen, The Prohibition of Discrimination in Article 14 of the Convention and 
the Margin of Appr eciation,  Human Rights Law Journal, Vol. 19. (1998.) No. 1. 14. Hasonlóan foglalt 
állást HARRIS i.m.  481-482, VAN DIJK, VAN HOOF i.m.  728-729. 
564 UITZ Renáta, A melegek jogai – de milyen alapon?  Fundamentum 2002/3-4. 106. 
565 Fretté ítélet  41. pont 
566 OVEY, WHITE i.m. 259. 
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engedélyezte volna a homoszexuálisok örökbefogadását.567 A két jogeset 

eltérő végeredménye meglátásunk szerint annak is betudható egyebek között, 

hogy míg a gyermekelhelyezési ügyekben a hatóság bizonyítja, hogy az 

esetlegesen homoszexuális szülő alkalmatlan a gyermek felnevelésére, addig 

az örökbefogadási ügyekben a kérelmezőnek kell bizonyítania alkalmasságát. 

Megjegyezzük azonban, hogy Bratza, Fuhrmann és Tulkens bírák 

különvéleményükben úgy ítélték meg, hogy miután Franciaország biztosítja az 

örökbefogadáshoz való jogot, ezért azt a magán- és családi élethez való jog 

egy aspektusának kell tekinteni, mivel pedig a Bíróság maga mondta ki 

korábban a szexuális orientáción alapuló megkülönböztetés tilalmát, ezért a 

formális logika alapján a konkrét ügyben Franciaországot marasztaló ítéletet 

kellett volna hoznia a Bíróságnak.568  

 

Elképzelhetőnek tartjuk azonban, hogy – az előbbiekben ismertett 

különvéleménynek megfelelően – a homoszexuálisok örökbefogadása 

tekintetében is megtörtént az áttörés a strasbourgi esetjogban, legalábbis egy, a 

Nagykamara által 2008-ban hozott ítéletet ily módon is lehet értelmezni. Az E. 

B. kontra Franciaország ügyben  a kérelmező hölgy stabil homoszexuális 

kapcsolatban élt, és partnerétől függetlenül kezdeményezte egy gyermek 

örökbefogadását. A kérelmet a francia hatóságok arra való hivatkozással 

utasították el, hogy a kérelmező és élettársa nem tudják a gyermek számára az 

apa és az anya szerepét is biztosítani egyidejűleg, jóllehet a kérelmező a 

személyisége alapján egyébként alkalmas lenne az örökbefogadásra. Az ügybe 

bevont pszichológus szakértő is úgy ítélte meg, hogy a kérelmező által a 

gyermek számára nyújtható családmodellben legalábbis tisztázatlan 

szerepkörökkel kell a gyermeknek szembesülnie, ami akár komoly zavarokat 

is okozhat a gyermek fejlődésében. Bár az eset körülményei sok tekintetben 

hasonlítottak a Fretté ügyhöz  (homoszexuális személy kívánt egyedüli 

kérelmezőként egy gyermeket örökbe fogadni Franciaországban, és a 

                                                 
567 LETSAS [2007] i.m.  98. 
568 Az ítélet és a különvélemény részletes elemzését lásd: STONE, Thomas Willoughby, A mérlegelési 
hatáskör fonáksága,  Fundamentum 2005/1. 109-111. 
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pszichológusok nem tudtak egyértelműen állást foglalni ennek a gyermekre 

gyakorolt hatása tekintetében), a Bíróság ítéletében mégis a különbségekre 

helyezte a hangsúlyt, nevezetesen, hogy Fretté úr egyedülálló volt, míg E. B. 

stabil párkapcsolatban élt. Ebből következő módon Fretté esetében legalábbis 

nehézséget jelentett volna egy gyermek érkezése a háztartásba, míg E. B. 

esetében a Bíróság szerint ilyen nehézségekkel nem kellett számolni.569 A 

Bíróság szerint, amikor a francia hatóságok E. B. „életstílusára” utaltak, akkor, 

bár nem kifejezetten, de valójában mégiscsak a homoszexualitását hozták fel 

érvként a kérelem elutasításához.570 A Bíróság szerint kétségtelen tény, hogy 

egyedülálló személyek is jogosultak gyermeket örökbe fogadni a francia jog 

szerint, melyből következő módon ez a jog az egyedülálló homoszexuálisokat 

is megilleti. Amikor tehát a francia hatóságok elutasítják egy párkapcsolatban 

élő homoszexuális örökbefogadási kérelmét, lényegében az általa választott 

családmodellre hivatkozással, egyértelműen hátrányos megkülönböztetést 

valósítanak meg.571 Az ítéletben tehát immáron nem találhatunk már utalást 

sem a gyermek érdekeire, sem pedig a tagállamok mérlegelési jogkörének 

terjedelmére, vagyis olybá tűnik, a Bíróság szerint a Fretté ügy  időszakában 

még bizonytalan nemzeti szabályozás egy közös európai konszenzus irányába 

egységesült, mely konszenzus lehetővé teszi a gyermekek homoszexuálisok 

általi örökbefogadását is. Amennyiben az elkövetkező évek esetjoga ezt 

alátámasztja, úgy az egyértelműen Letsas fent idézett megállapításának (ti. 

hogy a pszichológus szakértők bizonytalansága kevésbé fontos érv a Bíróság 

számára, mint a tagállamok jogrendszerének szabályozása) igazolását fogja 

majd jelenteni. Ez a fajta megközelítés álláspontunk szerint egyenes módon 

következik a Bíróság homoszexuálisokkal kapcsolatos eddigi esetjogából, és 

az ilyen jellegű büntető és egyéb ügyek közötti eltérő gyakorlat 

egységesülésének irányába mutat. Óvatos megfogalmazásunkat az is 

indokolhatja, hogy néhány évvel ezelőtt, miután a Bíróság a Salgueiro da 

                                                 
569 ECHR, E.B. kontra Franciaország ügy , a Nagykamara 2008. január 22-i ítélete (ügyszám: 
43546/02) 71. pont 
570 E. B. ítélet  89. pont 
571 E. B. ítélet  94. pont 
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Silva Mouta ügyben  megállapította, hogy a homoszexualitás kérdése az ügy 

érdemi aspektusát jelenti, egy másik ügyben mégis visszatért a korábban a 

Dudgeon ügyben  tapasztalt megközelítéshez, mely szerint a homoszexualitás 

kérdését nem szükséges vizsgálni, hiszen az az ügynek a 8. cikkely 

vonatkozásában egyszer már értékelt aspektusát jelenti.572 

 

Felmerülhet azonban a kérdés, hogy a homoszexuálisok jogainak ilyen tág 

jellegű értelmezése elvezethet-e odáig, hogy a Bíróság diszkriminatívnak 

mondja ki azt az állami gyakorlatot, mely tiltja az azonos neműek 

házasságkötését. Kétségtelen tény, hogy az Egyezmény 12. cikkének azon 

megfogalmazása, miszerint „a házasságkötési korhatárt elért férfiaknak és 

nőknek joguk van a házasságkötésre és a családalapításra”,  a cikkely 

nyelvtani értelmezése alapján nem feltétlenül jelenti kizárólag a klasszikus, 

egy férfi-egy nő típusú házassági modellt. Meglátásunk szerint a 

homoszexuálisok jogainak a fentiekben bemutatott módon történő rendkívül 

tág értelmezése nehéz helyzetbe fogja hozni majd a Bíróságot, ha egy ilyen 

jellegű ügyben kell állást foglalnia. Ugyanakkor a Bíróság a mérlegelési 

jogkör doktrínára hivatkozva mindaddig megtagadhatja az azonos neműek 

házasságát nem engedélyező államok marasztalását, míg e tekintetben az 

Egyezményben részes államok többségében európai konszenzus nem alakul 

ki. Megjegyezzük azonban, hogy az ENSZ Emberi Jogi Bizottsága a 

közelmúltban szembesült már egy ilyen jellegű panasszal, melyben egy új-

zélandi leszbikus pár sérelmezte, hogy nem házasodhatnak össze. A Bizottság 

azonban a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya 23. cikkét 

(„A há zasságkötés re alkalmas korban levő férfiak és nők házasságkötési és 

családalapítási jogát el kell ismerni”)  úgy értelmezte, hogy az Egyezmény 

csak egy férfi és egy nő házasságkötéshez való jogát garantálja, melyből 

következő módon az azonos nemű párok házasságkötésének megtagadása nem 

                                                 
572 ECHR, A.D.T. kontra Egyesült Királyság ügy,  2000. július 31-i ítélet (ügyszám: 35765/97) 41. 
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diszkriminatív.573 Ez a döntés már csak azért is érdekes, mert a 

megfogalmazás rendkívül nagy hasonlóságot mutat az Emberi Jogok Európai 

Egyezményében található megfogalmazással. 

 

Érdekes megjegyezni, hogy egy harmadik területen, a homoszexuálisok 

foglalkoztatási szempontból történő megkülönböztetése során mindeddig nem 

beszélhetünk áttörésről a Bíróság esetjogában.574 A Smith és Grady , illetőleg a 

Beck, Copp és Bazeley 575 ügyben a kérelmezők azt kifogásolták, hogy a brit 

királyi légierőtől (Royal Air Force) azért szerelték le őket, mert fény derült 

homoszexuális mivoltukra, amely miatt a légierő állítása szerint nem képesek 

a továbbiakban szolgálati kötelezettségeiket megfelelően ellátni, illetőleg ilyen 

irányú kapcsolataik kihathatnak jövőbeni munkájukra és megbízhatóságukra 

is. A Bíróság álláspontja szerint a minisztérium ezen magatartása olyan 

különbségtétel, mely egyáltalán nem szükséges egy demokratikus 

társadalomban, ily módon a 8. cikkely sérelme kétségtelenül fennáll576, 

ugyanakkor a Bíróság ebben az esetben sem vizsgálta az esetet a 14. cikkely 

alapján, mondván, e tekintetben a 8. cikkelyhez képest új elem előadására nem 

került sor.577 Érdekességképpen megjegyezzük, hogy a kérelmezők arra is 

próbáltak hivatkozni, hogy a brit hadsereg fenti intézkedése a kínzás, 

embertelen, megalázó bánásmód tilalmát kimondó 3. cikkelybe is ütközik, 

azonban a Bíróság szerint egy munkahelyről (bármilyen indokkal) történő 

elbocsátás önmagában még nem tekinthető embertelen vagy éppen megalázó 

bánásmódnak.578 Ez a megközelítés teljes mértékben megegyezik a Dudgeon 

ügyben  több mint két évtizeddel ezelőtt lefektetett megközelítéssel579, azaz, 

hogy a magánélethez való jogba beletartozik a legintimebb területek védelme 

                                                 
573 HRC, Joslin kontra Új -Zéland ügy,  Communication No. 902/1999, 2002. július 17-i ajánlás, lásd 
az ajánlás 8.2 pontját 
574 Az egyes területek áttekintő bemutatását lásd: ARNARDÓTTIR i.m. 170. 
575 ECHR, Beck, Copp és Bazeley kontra Egyesült Királyság ügy, 2002. október 22-i ítélet (ügyszám: 
48535/99, 48536/99, 48537/99) 
576 ECHR, Smith és Grady kontra Egyesült Királyság ügy , 1999. szeptember 27-i ítélet (ügyszám: 
33985/96, 33986/96) 51. pont 
577 Smith és Grady ítélet  53. pont 
578 Smith és Grady ítélet  54. pont 
579 European Court of Human Rights Rules that British Military’s Discharge of Hom osexuals is 
Illegal,  Harvard Law Review, Vol. 113. (2000.) No. 6. 1563. 
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is580, és szükségtelen a 14. cikkely alapján történő vizsgálódás, azonban az 

esetjog eddigi tendenciáiból meglátásunk szerint egyértelműen következik, 

hogy az áttörésnek az elkövetkező években ezen utolsó területen is be 

kell(ene) következnie.  

 

8.2 Gyermekek jogi helyzetével kapcsolatos esetek 

 

A magán- és családi élethez való joggal összefüggésben nem csupán a 

szexualitás kérdései, de a gyermekek jogi helyzetének kérdései is elég gyakran 

előkerültek a Bíróság esetjogában, sokszor feltehetően abból a 

megfontolásból, hogy a kérelmezők egy további fellebbezési fórumot látnak a 

strasbourgi bíróságban. Ezzel a megközelítéssel kapcsolatosan azonban 

érdemes utalnunk a német alkotmánybíróság állásfoglalására, mely szerint a 

nemzeti bíróságok kötelesek az adott ügyben az Emberi Jogok Európai 

Bírósága által hozott határozatokat figyelembe venni, ha az ügy megfelelő 

eljárás melletti újratárgyalása során a határozat figyelembevétele nem ütközik 

az anyagi jog szabályaiba.581 Téves tehát az az álláspont, hogy a strasbourgi 

ítélet automatikusan az ügy nemzeti szinten történő újratárgyalását, és 

esetlegesen a korábbi nemzeti bírósági döntések megfordítását jelentené, bár a 

fentiekből következő módon kiemelkedően súlyos jogsértés esetén, a nemzeti 

jog szabályaival összhangban akár ilyen hatása is lehet. 

 

A hátrányos megkülönböztetés tilalma szempontjából azonban nem a gyermek 

elhelyezése, hanem sokkal inkább a gyermek jogállásának egyes kérdései 

állíthatóak vizsgálódásunk középpontjába. Kiindulópontként leszögezhetjük, 

hogy a gyermek jogállása, azon belül is különösen a házasságból, illetőleg 

házasságon kívül születés kérdései olyan kategóriának tekinthetőek, melyek 

szigorú vizsgálatot igényelnek a Bíróság részéről.582 Jóllehet a szigorú 

vizsgálat tesztjét jellemzően akkor alkalmazza a Bíróság, ha „diszkrimináció-
                                                 
580 UITZ i.m.107. 
581 A német alkotmánybíróság az EJEB határozatainak kötelező erejéről,  Fundamentum 2005/1. 124. 
582 HARRIS i.m.  481. 
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gyanús” különbségtételről van szó (azaz olyan érzékeny kérdésekről, mint 

amilyen például a faji vagy éppen nemi alapon történő különbségtétel), ez 

azonban nem minden esetben van feltétlenül így583, és a nemzeti és 

nemzetközi jog elmúlt évtizedekben bekövetkezett fejlődését ezen a területen 

is jól tudjuk mutatni. 

 

A Marckx ügy tényállása szerint Alexandra Marckx házasságon kívüli 

gyermekként látta meg a napvilágot, azonban a belga jog szerint a kérelmező 

anyjának is nyilatkozatot kellett tennie arról, hogy a gyermeket sajátjaként 

ismeri el (egyfajta „teljes hatályú anyai elismerő nyilatkozatként”), melyet a 

gyermek anyja természetesen megtett. Tekintettel arra, hogy a házasságból 

születő gyermekek anyjának nem kellett hasonló nyilatkozatot tenniük, a 

Bíróság szerint egyértelműen különbségtétel történt, melyet nem indokolhat a 

belga kormány azon védekezése sem, hogy erre az intézkedésre azért van 

szükség, mert néhány házasságon kívüli gyermek anyja nem kíván 

gondoskodni gyermekéről. A Bíróság éppen ezért úgy ítélte meg, hogy bár 

kétségkívül támogatható a belga kormány azon célkitűzése, hogy a 

tradicionális családmodellt részesítse előnyben, ilyen jellegű intézkedések 

fenntartása mégsem indokolható objektív és ésszerű indokokkal, hiszen a 

családon belül és kívül született gyermekek számára e tekintetben ugyanolyan 

jogokat kell biztosítani.584 Ezen túlmenően a Bíróság azt is megállapította, 

hogy Alexandra Marckx csak a születését követő tizennegyedik napon (az 

anya nyilatkozatának megtételét követően) vált arra jogosulttá, hogy 

végrendelet nélküli öröklési jogviszony jöhessen létre közte és édesanyja 

között, mely öröklési vonatkozások szintén kapcsolatban állnak a családi 

élettel, hiszen az nem csak a kulturális, szociális vagy éppen erkölcsi 

kérdésekre vonatkozik.585 Ez viszont már nem csupán a házasságból és a 

házasságon kívül született gyermekek közötti különbségtétel, hanem a 

                                                 
583 MORAWA i.m. 173. 
584 Marckx ítélet  40. pont 
585 Marckx ít élet 51. pont 
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házasságból és házasságon kívül szülő anyák közötti különbségtétel is egyben, 

melyet a belga kormány ugyancsak nem tudott kimenteni. 

 

Az ítélet érdekessége, hogy csakúgy, mint az előző alfejezetben bemutatott, a 

homoszexualitás egyes aspektusai esetében, itt is versengő érdekekről és 

szempontokról beszélhetünk, amennyiben a belga kormány által felvázolt 

hagyományos családmodell mint közérdek állt szemben a házasságon kívül 

születő gyermekek érdekeivel mint magánérdekkel.586 Márpedig, amennyiben 

a Bíróság a homoszexualitással kapcsolatos ügyekben egyszer már 

egyértelműen hitet tett a hagyományos értelemben vett családmodell 

kiterjesztése mellett, akkor nyilvánvaló, hogy a Bíróság ebben az esetben sem 

fogadhatta el a belga kormány érvelését. A védelem kiterjesztésével 

kapcsolatosan érdekes azonban, hogy ebben az ügyben a Bíróság első ízben 

fogadta el indokul a nemzeti jogrendszerek összehasonlítását, amikor 

rögzítette, hogy a mater semper certa est  elve a legtöbb tagállam jogában 

elfogadottnak tekinthető.587 A Bíróság ebben az ügyben azt is rögzítette, hogy 

ez a fajta, a gyermek jogállásán alapuló különbségtétel a „diszkrimináció-

gyanús” kategóriába tartozik, mely megalapozza a szigorú vizsgálat tesztjét.588 

Érdekességként megemlítjük, hogy egy másik ügyben De Meyer bíró 

különvéleményében még ennél is tovább ment, amikor úgy fogalmazott, hogy 

a Bíróságnak nem csak azt kellene kimondania, hogy a házasságon kívüli és 

házasságból született gyermekek nincsenek hasonló helyzetben, hanem 

egyenesen azt kellene rögzítenie, hogy nincsenek ugyanolyan helyzetben.589 

Ez utóbbi ügy egyébként arra is példa, hogy nem csak a házasságon kívül 

született gyermek és anyja, hanem a gyermek és mindkét szülője 

vonatkozásában ugyanazok a követelmények érvényesülnek.590 

 

                                                 
586 PARTSCH i.m.  588. 
587 POLGÁRI i.m.  7. 
588 VAN DIJK, VAN HOOF i.m. 728. 
589 De Meyer bíró különvéleménye a Johnston és mások ítélethez, lásd a különvélemény III. 1. pontját 
590 MEEUSEN, Johan, Judicial Disapproval of Discrimination against Illegitim ate Children: A 
Comparative Study of Developments in Europe and the United States,  American Journal of 
Comparative Law, Vol. 43. (1995.) No. 1. 142. 
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Nem csak a házasságból és a házasságon kívül születő gyermekek (illetőleg az 

ő szüleik) között tilos azonban a különbségtétel, hanem azok között a 

házasságon kívül született gyermekek között is, akiket elismert az édesapjuk, 

illetőleg azok között, akiket nem. A Camp és Bourimi ügy  tényállása szerint a 

kérelmező élettársa végrendelet nélkül hunyt el, még akkor, amikor a 

kérelmező terhes volt kislányukkal, azonban az elhunyt életében a gyermeket 

nem ismerte el sajátjának. A Bíróság a konkrét ügyben egyértelműen 

aránytalannak minősítette a belga jog rendelkezését az eset összes 

körülményei alapján591, melyből Arnardóttir azt a következtetést vonja le, 

hogy a szigorú vizsgálat követelményét a Bíróság az eset összes 

körülményeire vonatkoztatja minden esetben, és nem csak az ügy egy-egy 

elemére.592 Érdekes azonban megjegyezni, hogy annak ellenére maradt meg a 

szigorú vizsgálat követelménye az ilyen jellegű ügyekben, hogy az 1990-es 

évektől kezdődően a Bíróság már nem utal arra, hogy a gyermek jogállásával 

kapcsolatos kérdések a „diszkrimináció-gyanús” kategóriába tartoznának, 

amire a Bíróság ítéleteiből semmilyen magyarázat nem olvasható ki.593  

 

Megfigyelhető, hogy amíg a Bíróság a házasságból és házasságon kívül 

született gyermek esetében a különbségtételt semmilyen esetben sem találta 

jogszerűnek, addig az apaság esetében Van Dijk és Van Hoof szerint 

szemlátomást kevésbé volt szigorú a Bíróság mércéje594, ami bizonyos 

értelemben mégiscsak a közérdek (hagyományos családmodell) elsőbbségét 

jelentheti a magánérdekkel (ezúttal ezen nem a gyermek, hanem az apa 

érdekeit is értve) szemben. Ráadásul, amennyiben egymással versengő 

érdekekről beszélünk, akkor a gyermek érdekei – egyébiránt helyesen – 

megelőzik az apák érdekeit. Ezzel a megközelítéssel azonban csak részben 

tudunk egyetérteni, meglátásunk szerint helyesebb úgy vizsgálni a kérdést, 

hogy a házas és elvált apák közötti különbségtétel esetében is érvényesül a 

                                                 
591 ECHR, Camp és Bourimi kontra Hollandia ügy , 2000. október 3-i ítélet (ügyszám: 28369/95) 38-
39. pontok 
592 ARNARDÓTTIR i.m. 148. 
593 ARNARDÓTTIR i.m. 167. 
594 VAN DIJK, VAN HOOF i.m. 728. 
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szigorú vizsgálat tesztje, azonban ilyen esetekben nagyon súlyos indokok 

esetében mégiscsak lehetséges a kimentés, márpedig a gyermekek érdekei 

minden esetben ilyen indoknak tekinthetőek. Ez utóbbi állításunkat látszik 

alátámasztani a Bíróság Elsholz ügyben  hozott ítélete is. A konkrét ügyben 

azért nem valósult meg hátrányos megkülönböztetés, mert az, hogy az apa 

nem láthatta a gyermekét, egyértelműen a kapcsolattartás gyermekre gyakorolt 

negatív hatásával magyarázható. Éppen ezért, a Bíróság álláspontja szerint 

ebben az esetben a kérelmező nem tudta a helyzetét az elvált apák helyzetével 

összehasonlítva kimutatni, hogy az elvált apákat kedvezőbben kezelnék, mint 

őt, hiszen a láthatási jog vizsgálatakor minden esetben a gyermek érdekét 

tekintik elsődlegesnek a bíróságok, függetlenül attól, hogy a gyermek 

házasságból vagy házasságon kívül született-e.595 Hasonló módon, a gyermek 

érdekét szolgálja, hogy házasságon kívül történő születés esetében a 

természetes apa nem ismerheti el automatikusan apaságát, éppen ezért nem 

beszélhetünk hátrányos megkülönböztetésről, hiszen ezt a nemzeti 

jogrendszerbeli rendelkezést elfogadhatónak lehet tekinteni arra való 

tekintettel, hogy a házasságon kívül született gyermekek esetében sokszor nem 

egyértelmű, hogy pontosan ki is a gyermek apja.596 A gyermek érdekeinek 

elsődlegességét jól mutatja az az eset is, melyben a Bíróság jogszerűtlennek 

minősítette azt az osztrák bírósági döntést, mely a Jehova Tanúi felekezethez 

tartozó anya vallására való tekintettel rendelte el a házasságból származó két 

gyermek apánál történő elhelyezését. Az a tény, hogy a Bíróság elviekben 

jogszerűnek fogadta el az osztrák bíróság által meghatározott célt 

(nevezetesen, a gyermeki érdekek előtérbe helyezését, amennyiben 

elképzelhető, hogy a gyermekeket kiközösítenék, ha az anya a vallásának 

megfelelően nevelné őket)597, azonban diszkriminatívnak rendelte az ehhez 

párosuló eszközt, Ovey és White szerint jól mutatja, hogy olyan kategóriáról 

beszélhetünk, ahol a kimentés csak nagyon szűk körben lehetséges, más 

                                                 
595 ECHR, Elsholz kontra Németország ügy , 2000. július 13-i ítélet (ügyszám: 25735/94) 60. pont 
596 ECHR, McMichael kontra Egyesült Királyság ügy , 1995. február 24-i ítélet (ügyszám: 16424/90) 
98. pont 
597 Hoffmann ítélet  33-34. pontok 
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szavakkal szólva itt is a szigorú vizsgálati modell érvényesül.598 Az ügy 

érdekessége továbbá, hogy a Bíróság feltehetően erősebbnek ítélte meg a 

gyermek érdekét magában foglaló magán- és családi élethez való jogot az 

anya vallásán alapuló lelkiismereti és vallásszabadsághoz való joghoz képest, 

legalábbis erre utal, hogy az esetet kizárólag a 8. és 14. cikkelyek viszonyának 

fényében értékelte.599 A vallásszabadság megsértésén alapuló diszkrimináció 

megítélésének nehézségét mutatja ugyanakkor az ügyben született négy 

különvélemény is, melyben a bírák lényegében úgy érveltek, hogy az osztrák 

bíróság nem a vallási hovatartozás ténye, hanem annak következményei 

alapján döntött, mely következmények mérlegelésésre viszont joga volt.600 

 

A szülők jogi helyzetével kapcsolatosan a szigorú vizsgálat módszere a 

Nagykamara két közelmúltbeli döntésében is visszaköszön.601 Két, egymáshoz 

kísértetiesen hasonló ügyben a házasságon kívül született gyermekek apáinak 

és az elvált apáknak az egymással összehasonlítható jogi helyzete volt a 

vizsgálat tárgya. A Bíróság megállapította, hogy az elvált apákat kétségkívül 

kedvezőbben ítéli meg a német jog, mint a házasságon kívül született 

gyermekek apját, melyet az is igazol, hogy a német bíróságok is sürgették a 

német jog kérdéses rendelkezéseinek reformját. A Bíróság szerint ilyen 

helyzetekben, nevezetesen a házasságon kívüli és házasságból születés 

esetében történő különbségtétel csak rendkívül súlyos esetekben egyeztethető 

össze az Egyezménnyel, azaz a részes államok mérlegelési jogköre e 

tekintetben meglehetősen szűk.602 Érdekes megfigyelni, hogy a belső jog 

(tervezett) reformja a Bíróság szerint egyértelműen azt erősítette, hogy a 

kérdéses rendelkezés nem egyeztethető össze a közös európai 

                                                 
598 OVEY, WHITE i.m. 426. 
599 BERGER, KONDOROSI i.m.  369-370. 
600 SCHANDA Balázs, Az Európai Emberi Jogi Bíróság gyakorlatának hatása a vallásszabadság 
érvényesítésére,  Acta Humana 2000-2001. No. 41-42. 85. 
601 ECHR, Sahin kontra Németország ügy , a Nagykamara 2003. július 8-i ítélete (ügyszám: 30943/96), 
és ECHR, Sommerfield kontra Németország ügy , a Nagykamara 2003. július 8-i ítélete (ügyszám: 
31871/96) 
602 Sahin ügy  93-94. pontok 
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standardokkal.603 Összehasonlítva az esetet az Elsholz üggyel , láthatjuk, hogy 

ebben az esetben a német jog általában, a gyermek érdekeitől függetlenül (még 

ha arra való hivatkozással is) tett különbséget az apák két csoportja között, 

szemben az Elsholz ügyben  a gyermek érdekeit előtérbe állító egyedi 

indokolással.604 Megjegyezzük ugyanakkor, hogy az említett másik, 

Sommerfield ügyben  a Bíróság még azért is marasztalta Németországot, mert a 

kérelmező nem volt jogosult fellebbezésre a regionális bíróság döntése ellen, 

miközben a házasságból született gyermekek apjának volt ilyen jogköre.605 

Hasonló különbségtételről beszélhetünk ezért, mint a dolgozatunk 7.2 

fejezetében bemutatott Schuler Zgraggen ügy  esetében: elképzelhető, hogy az 

esetek döntő többségében igaz az az állítás, hogy a gyermeket szülő nők 

kevésbé kívánnak a munkaerőpiac aktív szereplői lenni a későbbiekben, 

azonban az egyedi ügyeket soha nem az „esetek döntő többségében” igazsága, 

hanem az adott ügy igazsága alapján kell mindig elbírálni. Más szavakkal, a 

jogalkotó általános jellegű különbségtétele nem tekinthető objektív és ésszerű 

alapokon nyugvónak, azonban a nemzeti hatóságoknak egyedi ügyekben 

természetesen megvan a differenciálási joguk, sőt ez egyben kötelezettségük 

is. Megjegyezzük, hogy a Bíróság esetjoga e tekintetben is komoly 

változásokon ment keresztül az elmúlt évtizedekben. A Rasmussen ügyben  két 

évtizeddel korábban még a Bíróság elfogadta ugyanis azt az érvelést, hogy 

elfogadható az apaság megtámadására vonatkozóan eltérő határidők előírása 

az anya és az apa számára, hiszen ez a különbségtétel egyértelműen 

magyarázható a gyermek érdekeivel, amennyiben az anya és a gyermek 

érdekei általában egybeesnek, hiszen a válások jelentős részében a gyermekek 

az anyánál kerülnek elhelyezésre. Éppen ezért, figyelemmel arra a tényre is, 

hogy a részes államoknak ebben a tárgykörben van bizonyos mérlegelési 

jogkörük, nem állapítható meg az Egyezmény 14. cikkének megsértése.606 

                                                 
603 MORAWA i.m. 196. 
604 SIKUTA, HUBÁLKOVÁ i.m. 248. 
605 Sommerfield ítélet 96. pont 
606 Rasmussen ítélet  41. pont 
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Meglátásunk szerint egyértelmű, hogy a Nagykamara fenti döntései a 

Rasmussen ítélet  meghaladásának is tekinthetők egyben.  

 

Említést érdemel végezetül, hogy a Bíróság vizsgálta nem csak az apák jogi 

helyzetét, de az apák és az anyák jogi helyzetét is összevetette, méghozzá a 

szociális ellátások vonatkozásában, mely ügy jól tükrözi a Bíróság által 

vizsgálandó szempontok sokrétűségét is.607 A Petrovic ügyben  a kérelmező 

családapa azt sérelmezte, hogy a gyermek megszületését követően 

szabadságra és erre az időre juttatásra a törvény szerint csak az anyák 

jogosultak, az apák számára pedig csak utólag, és csak a jövőre nézve vezették 

be ezt a lehetőséget, így a kérelmezőt kizárta a jogalkotó ennek lehetőségéből, 

lényegében azért, mert gyermeke a törvénymódosításnál korábban született. 

Az Emberi Jogok Európai Bizottsága megállapította a jogsértést, arra való 

hivatkozással, hogy az államok nem kötelesek ilyen juttatások nyújtására, ám 

ha megteszik, akkor azt megkülönböztetés nélkül kell biztosítaniuk. Ehhez 

képest a Bíróság úgy ítélte meg, hogy egy ilyen megközelítésben Ausztriát 

azért marasztalnák el, mert fokozatos bevezetett egy új, a tagállamok 

többségében nem is létező intézkedést, melynek előnyeire tekintettel a Bíróság 

úgy ítélte meg, hogy Ausztria nem lépte túl a mérlegelési jogkör kereteit, és 

nem állapított meg jogsértést.608 

 

8.3 A személyállapottal kapcsolatos további ügyek 

 

Az Egyezmény 8. és 14. cikkeinek együttes vizsgálata során a nemi alapon 

történő hátrányos megkülönböztetés tilalmát is gyakran felhívják a kérelmezők 

beadványukban, melynek a külvilág számára talán leglátványosabb eleme a 

névviselési jog kérdése. 

 

                                                 
607 WELLER [2003] i.m.  32. 
608 ECHR, Petrovic kontra Ausztria ügy,  1998. március 27-i ítélet (ügyszám: 20458/92) 38-41. pontok 
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Napjainkban már az európai országok többsége lehetőséget biztosít arra, hogy 

a házastársak szabadon dönthessenek arról, fel kívánják-e venni egymás nevét 

vagy sem.609 A házastársak (nemi) egyenlőségének gondolata megkívánja, 

hogy ugyanolyan lehetőséget biztosítson a jog a férfiak számára a nő nevének 

felvételére, mint fordított esetben a nő számára. A Burghartz ügyben a 

kérelmező svájci állampolgárok (a hölgy egészen pontosan svájci-német kettős 

állampolgár) Németországban kötöttek házasságot, amikor is a feleség 

vezetéknevét (Burghartz) választották családnevükül, oly módon, hogy a férj 

immáron a saját és felesége nevét is viselni kívánta (Schnyder Burghartz). A 

svájci hatóságok ennek ellenére a férj családnevén (Schnyder) regisztrálták 

őket, arra hivatkozással, hogy semmilyen súlyos hátrányt sem tudtak 

valószínűsíteni, ami ettől eltérő névviselést indokolna. Jogorvoslati 

kérelmüknek a hatóságok csak részben adtak helyt, amennyiben engedélyezték 

mindkettőjük számára a feleség családnevének (Burghartz) viselését, azonban 

azt az eredetileg kért lehetőséget, hogy a férj viselhesse mindkettejük nevét, 

továbbra is megtagadták. A Bíróság az ügyet egyértelműen nemi alapon 

történő hátrányos megkülönböztetésként értékelte610, és ekként is vizsgálta, 

szigorúan véve a kimentési okok lehetőségét. Ebből következő módon nem 

fogadta el a Bíróság a svájci kormány azon érvelését sem, hogy a névviselés 

tradicionális szabálynak tekinthető Svájcban, már csak azért sem, mert éppen a 

kérdéses időben változott meg a svájci jog vonatkozó rendelkezése.611 Más 

kérdés, hogy álláspontunk szerint a Bíróság akkor is ugyanígy döntött volna, 

ha nincs az említett jogszabályváltozás, igaz, ez esetben talán a közös európai 

konszenzus elvét hívhatta volna segítségül a Bíróság. Álláspontunkat az is 

igazolja, hogy egy hasonló ügyben az ENSZ Emberi Jogi Bizottsága is 

rögzítette, az egyenlőség elvéből általában véve is következik a férfiak és nők 

azonos névviselési joga.612 A Burghartz ügy tükörképének tekinthető másik 

                                                 
609 A kérdés részletes bemutatását lásd például az 58/2001. (XII. 7.) AB határozatban 
610 GROSS, Aeyal M., Rights and Normalization: A Critical Study of European Human Rights Case -
Law on the Choice and Change of Names,  Harvard Human Rights Journal, Vol. 9. (1996.) 272.  
611 Burghartz ítélet  28. pont 
612 HRC, Müller és Enge lhard kontra Namíbia ügy , Communication No. 919/2000, 2002. március 26-i 
ajánlás, lásd az ajánlás 6.8 pontját 
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esetben a kérelmező török hölgy kívánta a házasságkötést követően saját és 

férje nevét egyaránt viselni, melyet a török hatóságok nem engedélyeztek 

számára. Ezt követően a kérelmező úgy döntött, kizárólag saját leánykori 

nevét óhajtja viselni, azonban a török hatóságok ezen kérelmének sem tettek 

eleget. A Bíróság ítéletében hangsúlyozta, hogy az indokolatlan 

megkülönböztető bánásmód és ily módon a jogsértés ténye kétségtelen a 

hasonló helyzetben levő férfiak és nők között.613 A Bíróság fenti két ítéletében 

egyértelműen kijelölte az államok számára a névviselésre vonatkozó 

szabályok megalkotása során követendő szabályokat, nevezetesen, hogy 

pontosan ugyanolyan lehetőségeket kell biztosítani a férfiak, mint a nők 

számára e tekintetben, és a család egységét nem kizárólag a férj neve alatt 

létező család tudja jelképezni. Ugyanakkor, egyet tudunk érteni Arnardóttir 

azon megállapításával, hogy mindez csak a látszat, hiszen a Bíróság elé a nők 

sérelmére elkövetett hátrányos megkülönböztetéssel kapcsolatos ügyek közül 

kizárólag azok kerülnek, amelyek a házasélet külvilág felé is látható jeleivel, 

így különösen a névjoggal kapcsolatosak.614 Ugyanakkor az is igaz, hogy a 

Bíróság kizárólag olyan ügyekben rendelkezik joghatósággal, melyek 

valamilyen módon az állam magatartásával hozhatóak összefüggésbe, ily 

módon a családi élet mindennapjaival kapcsolatos esetek jellemző módon 

életszerűen ki kell, hogy essenek a Bíróság látóköréből. Hangsúlyozzuk 

azonban, hogy a névviselési szabályok fentiekben meghatározott szabadsága 

nem azt jelenti, hogy teljes szabadságot kellene biztosítania az államoknak a 

névváltoztatásra. Így például elfogadható a névváltoztatási kérelem elutasítása, 

ha a kérelmező olyan, állítása szerint ősi nevet kíván felvenni, melyet, több, 

mint 200 éve nem viselt senki.615 Az ítéletet összevetve a fenti két esettel, 

egyértelműen látható, hogy a Bíróság különbséget tett a névviselés mint a 

nemek közötti megkülönböztetés egyik lehetséges formája, illetőleg a 

névviselés mint öncél között.  

                                                 
613 ECHR, Ünal Tekeli kontra Törökország  ügy, 2004. november 16-i ítélet (ügyszám: 29865/96) 55. 
pont 
614 ARNARDÓTTIR i.m. 143. 
615 Stjerna ítélet 51. pont 
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A nemek közötti különbségtétel lehetősége a Bíróság történetének első érdemi 

tanácsadó véleménye során is központi szerepet játszott 2008-ban. A 

Bíróságnak arra a kérdésre kellett keresnie a választ, hogy visszautasíthatja-e a 

Parlamenti Közgyűlés a tagállam által bíróvá jelölt három személyt tartalmazó 

listát, amennyiben azon nem képviselteti magát mindkét nem, a Parlamenti 

Közgyűlés 1366(2004) és 1426(2005) számú határozatainak megfelelően.616 A 

kérdés jellegét tekintve hasonló a hágai Nemzetközi Bíróságnak az ENSZ 

tagfelvétellel kapcsolatos tanácsadó véleményeihez, amennyiben az ENSZ 

esetében is az képezte a vizsgálat tárgyát, hogy támasztható-e további, az 

Alapokmányban kifejezetten nem szereplő feltétel egy állam ENSZ-tagságával 

szemben.617  

 

A kérdés azért tekinthető kényesnek, mert egyfelől a nemek közötti 

egyenlőség biztosítása a Bíróság általunk is többször idézett szóhasználata 

szerint az Európa Tanács tagállamainak egyik fő célja618, ugyanakkor 

elképzelhetőek olyan kisebb tagállamok, amelyek életszerűen nem képesek 

ezen nemi többletkritériumnak eleget tenni. A Bíróság hangsúlyozta, hogy az 

Emberi Jogok Európai Egyezménye 21. cikkelye tartalmazza azon 

kritériumokat, melyeket a jelölő államoknak figyelembe kell venniük a 

jelöltek kiválasztása során, azonban semmi sem tiltja, hogy ehhez képest 

további szempontokat is érvényesítsenek.619 Hasonló módon, a Parlamenti 

Közgyűlés is figyelembe vehet döntése során további szempontokat, amikor a 

tagállam által előterjesztett alkalmas jelöltek közül választ.620 Miután az 

államok elsődleges kötelezettsége az Egyezményben foglalt kritériumok 

szerint alkalmas jelöltek állítása, így ezen további kötelezettség akár azt is 

                                                 
616 ECHR, Advisory opinion on certain legal questions concerning the lists of candidates submitted 
with a view to the election of judges to the European Court of Human Rights,  a Nagykamara 2008. 
február 12-i tanácsadó véleménye (a továbbiakban: tanácsadó  vélemény ) 
617 Erről bővebben lásd: LAMM Vanda, A Nemzetközi Bíróság ítéletei és tanácsadó véleményei 1945 -
1993,  Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1994, 399-407. 
618 A nemek közötti egyenjogúság megvalósításának főbb lépéseiről lásd: KARDOSNÉ KAPONYI i.m. 
49. 
619 Tanácsadó vélemény  42. pont 
620 Tanácsadó vélemény  45. pont 
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eredményezhetné, hogy a kisebb államok esetleg kénytelenek lennének nem 

saját állampolgárokat is jelölni csak azért, hogy a nemek közötti egyenlőség 

(Egyezményben nem is szereplő) kritériumának megfeleljenek. Ebből 

következő módon, a Bíróság szerint nem utasítható el egy olyan jelöltlista 

pusztán nemi indokok alapján, melynek állítója nyilvánvaló módon minden 

lépést megtett a nemek közötti egyenlőség biztosítása érdekében. Azonban a 

Bíróság maga is sürgette annak rögzítését, hogy mely esetekben lehet 

eltekinteni a nemek közötti egyenlőség biztosításától a jelöltlisták esetében.621 

Megítélésünk szerint a Bíróság hasonló megoldásra jutott, mint az ENSZ 

tagsággal kapcsolatos tanácsadó vélemények ügyében a hágai Nemzetközi 

Bíróság622: elviekben nincs kizárva az Egyezményben foglaltakhoz képest 

további feltételek támasztása a bírákkal szemben, azonban kizárólag a nemi 

szempontok figyelembevétele automatikusan nem lehetséges. Ugyanakkor a 

Bíróság ezen állásfoglalása meglátásunk szerint egyértelműen a nemi alapon 

történő különbségtétel felszámolása érdekében teendő pozitív intézkedések 

elfogadásának kötelezettsége irányába mutat, beleilleszkedve például a 

Thlimmenos ítélettel  fémjelzett döntési vonulatba, melynek kritikai 

megközelítéséről a fejezet végén még bővebben is szólunk. 

 

Többek között ugyancsak a nemek közötti diszkrimináció kérdéseivel 

foglalkozik a sokat idézett Abdulaziz, Cabales és Balkandali ügy.  A kérelmező 

hölgyek jogszerűen telepedtek le az Egyesült Királyság területén, azonban a 

brit hatóságok férjeiktől megtagadták a tartózkodási engedély megadását, 

amikor az Egyesült Királyságban élő feleségükhöz kívántak csatlakozni. A 

kérelmezők állítása szerint a brit hatóságok fenti magatartása faji és nemi, 

illetőleg Balkandali állítása szerint még születési alapú diszkriminációt is 

megvalósított azáltal, hogy a brit jog eltérően szabályozta a férfiak és nők 

családtagjainak letelepedési jogát. Álláspontjukat azzal indokolták, hogy 

                                                 
621 Tanácsadó vélemény  54. pont 
622 LAMM i.m.  402. 
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fordított esetben, tehát amennyiben a férjük telepedett volna le jogszerűen az 

országban, a feleségek szabadon csatlakozhattak volna hozzájuk. 

 

Vizsgáljuk meg külön-külön a kérelmezők által felhívott háromféle 

különbségtételt. Ami a nemi diszkrimináció kérdését illeti, kétségtelen tény, 

hogy egy, az Egyesült Királyságban már letelepedett férfi házastársa 

könnyebben tudott tartózkodási engedélyhez jutni, mint fordított esetben egy 

már letelepedett nő házastársa. A brit kormány ezt a hazai munkaerőpiac 

védelmével indokolta, nevezetesen a férfiak nagyobb gazdasági aktivitása 

miatt indokolt, hogy kevesebb férfi bevándorló érkezzen az országba, hiszen a 

munkanélküliséget ily módon is lehet csökkenteni. A célt a Bíróság minden 

kétséget kizáróan jogszerűnek ismerte el, azonban hozzátette, hogy ez még 

önmagában nem indokolhatja a nemek közötti különbségtételt.623 A Bíróság 

azt is felhozta érvként, hogy az intézkedés nagyságrendje (évente néhány ezer 

elutasított kérelem) elhanyagolható a brit munkaerőpiac méreteihez 

viszonyítva, melyet azonban mellékes érvnek tekintünk, hiszen nyilvánvalóan 

ugyanilyen eredményre jutott volna a Bíróság akkor is, ha az intézkedés 

alapján százezres nagyságrendben születtek volna elutasító határozatok. Az 

ENSZ Emberi Jogi Bizottságának gyakorlata alapján kijelenthető, hogy 

lényegében semmilyen indokkal nem fogadható el a bevándorlási szabályok 

tekintetében a nemek közötti különbségtétel. Az Aumeeruddy -Cziffra ügyben  

irányadó tényállás szerint a mauritiusi bevándorlási szabályok alapján a 

mauritiusi nők külföldi házastársainak bevándorlási jogot biztosított Mauritius, 

míg fordított esetben, azaz mauritiusi férfiak külföldi feleségei esetében nem. 

Ezt a gyakorlatot pedig egyértelműen hátrányos megkülönböztetésnek 

minősítette az Emberi Jogi Bizottság, függetlenül a Mauritius által felhívott 

indokoktól.624 

 

                                                 
623 OVEY, WHITE i.m. 428. 
624 HRC, Aumeeruddy -Cziffra kontra Mauritius ügy,  Communication No. 35/1978, 1981. április 9-i 
ajánlás, lásd különösen az ajánlás 9.2 (b) 2 (i) 8 pontját. 
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A faji alapon történő megkülönböztetésre vonatkozó beadványt már korántsem 

ugyanígy ítélte meg a Bíróság. A legtöbb ország bevándorlási jogszabályai 

különbséget tesznek ugyanis a bevándorlók állampolgársága között, anélkül 

azonban, hogy ezt faj, etnikai származás vagy éppen bőrszín alapján tennék 

meg. A Bíróság szerint a konkrét esetben is erről volt szó, amit igazol a brit 

kormány azon védekezése is, hogy az intézkedés célja a brit munkaerőpiac 

védelme volt a magas munkanélküliséggel szemben. Pusztán az a tény, hogy a 

brit törvény elsősorban a Nemzetközösség országaiból és Pakisztánból érkező 

bevándorlókat sújtotta, még nem jelenti azt, hogy a törvénynek faji 

megkülönböztetés lett volna a hatása.625  

 

A harmadik kérelmező végezetül azt is felhívta beadványában, hogy 

születésen alapuló diszkrimináció áldozata, amennyiben kizárólag azok tudják 

külföldi származású férjüket is betelepíteni, akik maguk vagy szüleik az 

Egyesült Királyságban születtek. A Bíróság azonban úgy ítélte meg, hogy 

kétségtelenül fennáll ez a különbségtétel, például azokhoz képest, akik 

hosszabb ideje az Egyesült Királyságban telepedtek le, és ezáltal szintén 

szorosabban kötődnek az államhoz. Ugyanakkor általánosan elfogadott, hogy 

az egyes országok kedvezőbben ítélik meg az ott született személyeket 

különféle közjogi jellegű jogintézmények alkalmazása során, ily módon ez a 

Bíróság szerint objektív és ésszerű különbségtételnek tekinthető.626 

 

A három diszkriminációs ok mindegyikét kiemelkedően fontosnak 

nyilvánította a Bíróság, ezért nagyon érdekes megfigyelni, hogy nem 

ugyanolyan ítéletek születtek az egyes kérdésekben. A nemi alapon történő 

különbségtétel közvetlen (direkt) diszkriminációnak tekinthető, ebből 

következő módon a Bíróság egyértelműen megállapította a jogsértést. 

Lényegében ugyanígy ítélte meg a Bíróság a születésen alapuló 

különbségtételt is, azzal a nem elhanyagolható eltéréssel, hogy a bepanaszolt 

                                                 
625 Abdulaziz , Cabales és Balkandali  ítélet  85. pont 
626 Abdulaziz , Cabales és Balkandali  ítélet  88. pont 
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állam objektív és ésszerű indokok alapján ki tudta menteni magát. Bár a 

Bíróság ítélete nem használja ezt a kifejezést, de mégis nyilvánvaló, hogy a 

kérdéses intézkedést azért tekintette a Bíróság jogszerűnek, mert az európai 

konszenzuson alapul, ily módon az adott intézkedés meghozatala belefért a 

tagállamok mérlegelési jogkörébe. A faji alapon történő különbségtétel 

azonban közvetett (indirekt) diszkriminációnak minősült a Bíróság szerint627, 

és ennek megfelelően eltérő is a megítélése. Az ítélet külön is hangsúlyozza, 

hogy az a körülmény, hogy a jogszabályok kevesebb fehér embert sújtottak, 

mint ahány nem fehéret, nem a szabályozás tartalmából kifolyólag történt, 

hanem abból, hogy a bevándorolni kívánó személyek között bizonyos 

etnikumok képviselői túlsúlyban voltak.628 Ez tehát azt jelenti, hogy nem 

elegendő ilyen esetekben a diszkriminációs hatás igazolása, hanem a Bíróság 

további bizonyítékokat is „elvár” a kérelmezőktől. Ezt a megközelítést 

tapasztalhattuk a Bíróság részéről a legtöbb faji diszkriminációra hivatkozó 

esetben, és ez a tendencia csak a (dolgozatunk 9.3 fejezetében bemutatásra 

kerülő) D. H. és mások ügyben  látszik megfordulni. Ez gyakorlatilag azt 

jelenti Gerards szerint, hogy egy törvény nem szándékos hatásai „nem is 

számítanak”, még akkor sem, ha azok diszkriminációt valósítanak meg.629 

Egyet kell értenünk Harrisszal, aki az ügy kommentálása során az esetet „az 

igazi ok megtalálásának problémájaként” említi, mondván, hogy a Bíróság 

feladata volt annak eldöntése, hogy az állam, illetőleg a kérelmező érvei közül 

melyik igazolható ténylegesen.630 

 

Van-e tehát jogszerű lehetősége a tagállamoknak arra, hogy különbséget 

tegyenek állampolgárok között? A közösségi jog alapján uniós polgárok 

között egyértelműen tilos a különbségtétel, azonban az uniós polgárság 

intézménye a strasbourgi bírósági keretek között nem értelmezhető, miként azt 

                                                 
627 HARRIS i.m.  478. 
628 BERGER, KONDOROSI i.m.  374-375. 
629 GERARDS [2005] i.m.  114. 
630 HARRIS i.m.  477. 
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a Moustaquim ügy 631 is mutatja. Az ügy tényállása alapján a kérelmező 

Franciaországban született algériai származású személy volt, aki Algéria 

függetlenné válásával elveszítette francia állampolgárságát. Különböző 

bűncselekmények elkövetése miatt évekkel később kiutasították 

Franciaországból. A kérelmező egyebek között azt kifogásolta, hogy eltérő 

bánásmódot kell alkalmazni egy EU tagállam és egy nem EU tagállam 

polgárával szemben kiutasítás esetén. A Bíróság megállapította a 

különbségtételt, azonban úgy ítélte meg, hogy az Unió egy olyan különleges 

jogrend, ami ezt a különbségtételt igazolja is.632 Schokkenbroek ebből 

egyenesen azt a következtetést vonja le, hogy az állampolgárságon alapuló 

különbségtétel nem minősül érzékeny területnek a strasbourgi esetjogban633, 

azonban szerencsésebbnek ítéljük e tekintetben Arai-Takahashi azon 

megközelítését, hogy az állampolgárság kérdései is szigorú vizsgálat alá 

tartoznak „bizonyos esetekben”.634 Az uniós polgárság jelentőségét maga a 

Bíróság is elismerte, amikor egy perui származású kislány luxemburgi 

személy általi örökbefogadásának megtagadásával kapcsolatos esetben külön 

is kiemelte, hogy azáltal, hogy a gyermek emiatt nem kap luxemburgi 

állampolgárságot, élete során egyéb hátrányokkal is szembe kell majd néznie, 

melyek az uniós polgárság hiányához kötődnek.635 Nem csak Unión kívüli, 

hanem Unión belüli problémákat is okozhat azonban az uniós polgárság, 

például ha egy uniós tagállam területén egy másik uniós tagállam állampolgára 

jogszerűen tartózkodik, ennek ellenére sem vehet igénybe gyermekek után járó 

szociális juttatást. Az ügy érdekessége, hogy a Bíróság szerint a gyermek után 

járó szociális támogatásokkal az állam a család iránti tiszteletét mutatja ki, ily 

módon az ezzel kapcsolatos kérdések nem a tulajdonjog, hanem a magán- és 

                                                 
631 ECHR, Moustaquim  kontra Belgium ügy, 1991. február 18-i ítélet (ügyszám: 12313/86) 48-49. 
pontok 
632 VAN DIJK, VAN HOOF i.m. 720. 
633 SCHOKKENBROEK i.m. 22. 
634 ARAI-TAKAHASHI i.m. 9. 
635 ECHR, Wagner és J. M. W. L. kontra Luxemburg ügy , 2007. június 28-i ítélet (ügyszám: 76240/01) 
155-157. pontok 
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családi élethez való jog hatálya alá tartoznak.636 Ezt azért is tartjuk 

különösnek, mert például az özvegyi nyugdíjak mértékével kapcsolatos 

ügyben a Bíróság a tulajdonjogi összefüggésekre helyezte a hangsúlyt.637 

Megítélésünk szerint egyébként ez utóbbi megközelítés tekinthető helyesnek, 

hiszen (függetlenül ezen szociális ellátások jogcímétől, az ily módon kifejezett 

állami céloktól) lényegét tekintve itt mégiscsak pénzbeli szociális ellátásokról 

van szó, melyek álláspontunk szerint egyértelműen a tulajdonjog hatálya alá 

tartoznak. Megjegyezzük, hogy a Niedzwiecki ügy  még 2000-ben, tehát 

Lengyelország Európai Uniós csatlakozása előtt került a Bírósághoz 

benyújtásra, azonban a strasbourgi szervek leterheltsége miatt született csak 

2005-ben ítélet az ügyben. Amennyiben napjainkban merülne fel hasonló 

probléma Lengyelországgal vagy bármely más, az Európai Unióhoz 

nemrégiben csatlakozott országgal kapcsolatosan, úgy az ebben az esetben 

jelzett probléma már fel sem merülhetne, vagy ha mégis, azt elsődlegesen az 

Európai Bíróságnak kellene vizsgálnia.  

 

Vannak azonban olyan esetek is, amikor a magán- és családi élethez való jog 

egyértelműen dominánsabb a tulajdonjognál, miként az a Larkos ügyben is 

látható. A kérelmező ciprusi állampolgár a közszolgálatban dolgozott, és a 

ciprusi államtól bérelt lakásban élt családjával. A bérleti szerződés minden 

tekintetben szokványos rendelkezéseket tartalmazott. Mintegy húsz évvel 

később az állam felmondta a bérleti szerződést, ami Larkos szerint azért 

valósította meg a hátrányos megkülönböztetés tilalmának sérelmét, mert a 

ciprusi jog alapján a magántulajdonú ingatlanok bérbeadói nem rendelkeznek 

ilyen széleskörű felmondási joggal. A Nagykamara megállapította, hogy az 

állam nyilvánvalóan magánszereplőként adta bérbe a kérdéses ingatlant a 

köztisztviselőnek, ami még akkor is igaz, ha a bérleti szerződést a 

közszolgálati jogviszonyra tekintettel kötötték meg. Ebből következő módon a 

                                                 
636 ECHR, Niedzwiecki kontra Németország ügy , 2005. október 25-i ítélet (ügyszám: 58453/00) 31. 
pont 
637 Willis ítélet 28-50. pontok 



 - 205 - 

kérelmező össze tudja hasonlítani a helyzetét más bérlőkkel.638 A Bíróság 

hangsúlyozta, hogy a ciprusi jog magántulajdonú ingatlanok bérbeadóit 

korlátozó rendelkezésének az volt a célja, hogy szociális védelmet nyújtson a 

ciprusi bérlőknek, és egy olyan döntés, mely ezt a védőhálót nem terjeszti ki 

az állami tulajdonú ingatlanok bérlőire, nem tekinthető olyan objektív és 

ésszerű különbségtételnek, mely Ciprus mérlegelési jogkörén belül esne.639 

Láthatjuk tehát, hogy ez esetben sem volt elegendő a ciprusi kormány részéről 

egy jogszerű cél bemutatása, hanem azt is igazolnia kellett volna, hogy ez a 

cél nagyobb előnyt valósít meg, mint a kérelmező által felhívott 

megkülönböztető bánásmód.640 Miként azt a későbbiekben is látni fogjuk, a 

Bíróság nem alkalmaz egységes mércét a hasonló jellegű ügyekben. Sokkal 

szigorúbb ugyanis a Bíróság tesztje azon esetekben, ahol a bérbeadók 

helyzetét kell megállapítania (akik jellemzően az átlagosnál kedvezőbb 

pozícióban vannak), mint amikor a bérlők helyzetét kell vizsgálnia (akik pedig 

jellemzően az átlagosnál kedvezőtlenebb pozíciókkal rendelkeznek). Ezt azzal 

is tudja befolyásolni a Bíróság, hogy a bérbeadók helyzetének vizsgálatakor 

inkább a 8. cikkely alapján végzett szigorúbb teszt a domináns, míg a bérlők 

helyzetének vizsgálata szinte minden esetben a tulajdonjogot garantáló első 

kiegészítő jegyzőkönyv 1. cikkelye hatálya alá tartozik.641 Ez a megállapítás 

sem igaz azonban automatikusan, és azt kell mondanunk, hogy a Bíróság még 

az egyes kategóriákon belül is tekintettel van a kérelmezők helyzetére, amire 

példaként a Gillow ügyet 642 tudjuk említeni. Ebben az esetben a Bíróságnak a 

Csatorna-szigetek egyikéhez tartozó Guernsey jogalkotását kellett megítélnie. 

A szigeten, a helyi lakosság védelme érdekében szigorú korlátozásokat 

léptettek életbe az ingatlanok használatba vétele során, mely korlátozásokon 

az évtizedek óta a szigeten élő, a helyi kertészeti tanácsadó szolgálat 

igazgatója is elbukott, amikor nyugdíjazását követően be akart költözni a 

                                                 
638 Larkos ítélet  30. pont 
639 Larkos ítélet  31. pont 
640 OVEY, WHITE i.m. 427. 
641 ARNARDÓTTIR i.m. 157. 
642 ECHR, Gillow kontra Egyesült Királyság ügy,  1986. november 24-i ítélet (ügyszám: 9063/80) 64-
66. pontok 
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tulajdonában álló, általa addig bérbe adott házba. Miután a kérelmező 

bérbeadó volt korábban, az eddigi fejtegetéseinkből logikusan következő 

módon a Bíróság ezt a guernsey-i korlátozást jogszerűnek kellett volna 

kimondania. Ez azonban csak részben történt így. Miközben a Bíróság in 

abstracto  egyezménykonformmá nyilvánította a rendelkezést, kimondta, hogy 

azt a guernsey közigazgatás in concreto  egyezménysértő módon alkalmazta a 

Gillow házaspárra.643 Úgy tűnik tehát, hogy a kérelmezők eltérő szociális 

helyzete olyan tényezőnek tekinthető, mely alapján a Bíróság egyébként 

összehasonlítható helyzetben levő kérelmezők ügyeiben is különböző 

ítéleteket hoz.644 Azonban, még ez a megállapításunk sem igaz korlátlanul. A 

roma karavánok esetében kétségtelen a kérelmezők szociális rászorultsága, 

ennek ellenére a Bíróság nem állapította meg a karavánok eltávolításának 

jogszerűtlenségét.645 Maga a Bíróság ezt úgy fogalmazta meg, hogy 

amennyiben az „otthon” létesítése jogszerűtlenül történt, úgy a kérelmezők 

kevésbé vannak méltánylandó pozícióban. Más szavakkal, a fentiekben vázolt 

szociális szempontok alapján történő különbségtétel kizárólag a jogszerűen 

fennálló helyzetek közötti különbségtétel megítélésekor lehet szempont, 

jogellenes helyzetek legalizálására ez az érv nem használható fel646, még akkor 

sem, ha kifejezetten egy (nép)csoportra jellemző magatartások megítélése az 

ügy tárgya. Érdekes megjegyezni, hogy hét, véleményével kisebbségben 

maradó bíró véleménye szerint éppen azáltal valósult meg hátrányos 

megkülönböztetés, hogy a romák helyzete szignifikánsan eltér más 

személyekhez képest, márpedig a különböző helyzetben levő személyek 

azonos módon kezelése is megvalósíthat diszkriminációt647, a Thlimmenos 

ügyben kifejtettek szerint. Arnardóttir szerint azonban a Bíróság többsége 

feltehetően attól tartott, hogy egy ilyen jellegű ítélet kimondásából a 

                                                 
643 KOVÁCS Péter [2004] i.m.  227. 
644 ARNARDÓTTIR i.m. 166. 
645 ECHR, Chapman kontra Egyesült Királyság ügy  (ügyszám: 27238/95), Beard kontra Egyesült 
Királyság ügy  (ügyszám: 24882/94), Coster kontra Egyesült Királyság ügy  (ügyszám: 24876/94), 
Jane Smith kontra Egyesült Királyság ügy  (ügyszám: 25154/94), Lee kontra Egyesült Királyság ügy  
(ügyszám: 25289/94), a Nagykamara valamennyi ügyben 2001. január 18-án hozott ítéletet. 
646 SIKUTA, HUBÁLKOVÁ i.m. 162-163. 
647 Pastor Ridruejo, Bonello, Tulkens, Straznicka, Lorenzen, Fischback és Casadevall bírák 
különvéleménye a Chapman  ítélethez , 8. pont 
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diszkriminatív helyzetek megelőzésének kötelezettsége, tehát az államokat 

terhelő pozitív intézkedési kötelezettség is levezethető volna.648 

Megjegyezzük, hogy létezik a szakirodalomban olyan megközelítés is, mely 

az élethez való joggal, illetőleg kínzás tilalmával kapcsolatosan felmerülő 

eljárási jellegű jogsértés esetén (azaz, amikor az állam azért kerül 

elmarasztalásra, mert a hatósága nem vizsgálta ki megfelelően a feltételezett 

jogsértést) az állami hatóságok eljárási kötelezettségét pozitív intézkedési 

kötelezettségnek tekinti.649 Kétségtelen ugyan, hogy formális értelemben ez a 

megközelítés helyes, azonban álláspontunk szerint mégsem tekinthető az 

Arnardóttir által használt szoros értelemben vett pozitív intézkedési 

kötelezettségnek. 

 

Érdekes kérdés annak vizsgálata, hogy vajon egyenértékűnek tekinthető-e a 

házasság és az élettársi kapcsolat a magán- és családi élethez való jog 

oldaláról nézve. Maga a Bíróság is úgy foglalt állást, hogy a kétféle kapcsolat 

nem tekinthető teljes mértékben azonosnak, mert különösen a joghatások 

tekintetében komoly különbségek fedezhetőek fel a két jogintézmény 

között.650 Ugyanakkor elképzelhető a magán- és családi életnek olyan 

aspektusa, melyben nincs számottevő különbség a házastársi és élettársi 

kapcsolat között, mint történt ez a Petrov ügyben  is. Az irányadó tényállás 

szerint a szabadságvesztés büntetését töltő elítélt kérelmező azért nem 

folytathatott telefonbeszélgetést élettársával (akitől nem sokkal korábban 

gyermeke is született), mert a törvény kizárólag a házastárssal való 

beszélgetést tette lehetővé. A Bíróság szerint azonban a tekintetben azonos a 

házastársak és élettársak jogi helyzete, hogy a velük való telefonbeszélgetést 

egyformán kell biztosítani. Ugyanakkor, maga a Bíróság is hangsúlyozta 

(miként ezt a dolgozat 11. fejezetében be is mutatjuk), hogy ez a fajta 

egyenlőség inkább csak kivételnek tekinthető, és nem minősül jogsértőnek, ha 

                                                 
648 ARNARDÓTTIR i.m. 115. 
649 KITCHING i.m.  24. 
650 ECommHR, Lindsay kontra Egyesült Kirá lyság ügy,  1986. november 11-i elfogadhatósági 
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az államok adózási, szociális stb. területen nem ismerik el a házastársi és 

élettársi jogviszony azonosságát.651 

 

Ehelyütt kell megemlítenünk az Emberi Jogok Európai Bírósága 

fogyatékosságon alapuló hátrányos megkülönböztetéssel kapcsolatos 

esetjogát, mint amellyel összefüggésben a kérelmezők többnyire a magán- és 

családi élethez való jogot kimondó 8. cikkelyt hívják fel beadványukban. A 

Zehnalová és Zehnal ügyben  a kérelmezők azt kifogásolták, hogy sok 

középület nem került akadálymentesítésre, ezáltal ők mint fogyatékos 

személyek nem tudták ezen épületek szolgáltatásait igénybe venni, így a 

magán- és családi élethez való joggal összefüggésben véleményük szerint 

sérült a hátrányos megkülönböztetés tilalma. A Bíróság hangsúlyozta, hogy az 

Egyezmény 8. cikke nem alkalmazható általánosságban a mindennapi életre, a 

kérelmezők viszont nem jelölték meg konkrétan, hogy mely épületek esetében 

nem került sor akadálymentesítésre és ez milyen sérelmet okozott számukra. 

Ugyanakkor a Bíróság bizonyos értelemben pozitív tevési kötelezettséget is 

előírt az államok számára, amikor a folyamatos és fokozatos 

akadálymentesítés kötelezettségére figyelmeztette az államokat. Ami viszont 

az Egyezmény 14. cikkének alkalmazhatóságát illeti, a Bíróság megítélése 

szerint miután nem hívható fel a konkrét esetben a 8. cikkely, ezért a 14. 

cikkely vizsgálatára már sort sem kell keríteni.652 Úgyszintén a 

fogyatékossággal kapcsolatos a Pretty ügy  is. A kérelmezőnek súlyos 

fájdalmakkal járó betegsége volt, azonban állapota miatt nem volt képes 

öngyilkosság elkövetésére, amennyiben viszont ebben férje segített volna, úgy 

őt öngyilkosságban közreműködés bűncselekménye miatt elítélték volna. A 

kérelmező a Thlimmenos -ítéletből  levezetve azt kifogásolta, hogy Nagy-

Britannia jogalkotása nem tett különbséget azon személyek között, akik 

képesek öngyilkosságot elkövetni, és azok között, akik nem, ily módon a 

                                                 
651 ECHR, Petrov kontra Bulgária ügy,  2008. május 22-i ítélet (ügyszám: 15197/02) 54-55. pontok 
652 ECHR, Zehnalová és Zehnal kontra Csehország ügy , 2002. május 14-i elfogadhatósági határozat 
(ügyszám: 3862/97) „A” pont 
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kérdéses brit rendelkezés indirekt diszkriminációt valósított meg.653 A Bíróság 

azonban ezzel szemben úgy vélte, hogy objektív és ésszerűen magyarázható 

oka van annak, hogy a brit jog nem tesz különbséget a két kategória között, 

hiszen nagyon nehezen állapítható meg adott esetben, hogy valaki képes-e az 

öngyilkosságra, ebből következően pedig komoly visszaélésekhez vezetne az 

öngyilkosságban közreműködés legalizálása.654 Jóllehet az ítéletből 

közvetlenül nem olvasható ki, de meglátásunk szerint a Bíróság azért nem 

fogadta el a kérelmező Thlimmenos ügyre  történő hivatkozását, mert az aktív 

eutanázia büntetőjogi megítélésében lényegében európai konszenzusról 

beszélhetünk, ily módon az adott tagállami magatartás diszkriminatívvá 

nyilvánítása fel sem merülhet. Ettől függetlenül szerencsésebbnek éreznénk, 

ha maga a Bíróság adna választ hasonló esetekben arra a kérdésre, hogy miért 

nem követi következetesen a saját maga által kialakított és fejlesztett 

esetjogot. A fogyatékosságon mint „egyéb helyzeten” alapuló hátrányos 

megkülönböztetési okot ugyanakkor a Bíróság adott esetben közvetlenül, a 14. 

cikktől függetlenül is figyelembe tudja venni, például amikor a kínzás, 

embertelen, megalázó bánásmód tilalmába ütközőnek minősíti, ha egy 

fogyatékos személy cellája nem alkalmas arra, hogy a kérelmező az alapvető 

szükségleteit el tudja végezni.655 Bár a konkrét esetben a kérelmező nem is 

hivatkozott a 14. cikkely sérelmére, valószínűsíthető, hogy a Bíróság azzal 

egyébként sem foglalkozott volna érdemben, mondván, a 14. cikkely 

vonatkozásában a kérelmező nem adott elő egyetlen új körülményt sem és így 

szükségtelen az ügy e szempontból történő önálló vizsgálata. 

 
Szólnunk kell végezetül arról az érdekes helyzetről, hogy a terhességen 

alapuló különbségtételt egyetlen esetben sem hívtak fel a strasbourgi bíróság 

előtt a kérelmezők656, miközben ez a fajta megkülönböztetés a luxemburgi 

                                                 
653 ECHR, Pretty kontra Egyesült Királyság ügy,  2002. április 29-i ítélet (ügyszám: 2346/02) 89. pont 
654 MOWBRAY, A. R., The Development of Positive Obligations under the European Convention on 
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családi élethez való joggal kapcsolatos esetek ne kerültek volna már a Bíróság elé. Lásd például: 
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székhelyű Európai Bíróság előtt meglehetősen tipikus.657 A luxemburgi 

bíróság megfelelő összehasonlítási alap hiányában is megállapította már a 

hátrányos megkülönböztetés tilalma megsértését658, miként arra a dolgozatunk 

4.3 fejezetében már utalásszerűen kitértünk. Igaz, ilyen jellegű marasztalásra a 

munkahelyről történő elbocsátással kapcsolatos ügyekben került sor, mely 

típusú ügyekkel az Emberi Jogok Európai Bírósága nem foglalkozhat.659 Az 

ilyen jellegű ügyek hiánya ennek megfelelően álláspontunk szerint elsősorban 

arra vezethető vissza, hogy a terhes nőkkel szembeni megkülönböztetés az 

esetek túlnyomó többségében a munkához való joggal függ össze. 

Ugyanakkor, nem vagyunk meggyőződve arról, hogy egy ilyen jellegű 

diszkriminációs panaszt pozitívan bírálna el a Bíróság, hiszen a megfelelő 

összehasonlítási alap hiánya már elegendő szokott lenni a kérelem 

elutasításához. Ezen esetekben alkalmazható lenne az indirekt diszkrimináció 

és ezzel együtt a bizonyítási teher megfordítása, azonban azt szemlátomást 

csak akkor fogadja el a Bíróság, ha egyfelől nem egyes személyt, hanem a 

személyt mint egy csoport tagját éri sérelem660, másfelől pedig ha legalábbis 

valószínűsíteni tudja ennek alapját, amely, mint az Abdulaziz, Cabales és 

Balkandali ügyben  is láthattuk, meglehetősen nehéz. 

 
 

IX. A vallásszabadság és az oktatáshoz való jog, valamint a 

hátrányos megkülönböztetés tilalmának egyes kérdései 

 

A gondolat, lelkiismeret és vallás szabadságának (9. cikkely), valamint az 

oktatáshoz való jognak (első kiegészítő jegyzőkönyv 2. cikkely) számos közös 

vonása fedezhető fel a diszkrimináció tilalmával együttes olvasatban történő 

                                                                                                                                          
MAVI Viktor, A magán - és családi élet, a lakás és levelezés tiszteletben tartása a strasbourgi szervek 
gyakorlatának szemszögéből . Acta Humana 1991. No. 5. 58-59. 
657 WYNN, Michael, Pregnany  Discrimination: Equality, Protection or Reconciliation?  The Modern 
Law Review, Vol. 62. (1999.) Issue 3. 435-447. 
658 ECJ, C-177/88, Dekker kontra Stichting VJV ügy , 1990. november 8-i ítélet, 12. pont 
659 WELLER [2003] i.m.  27. 
660 LOENEN, Titia, Indirect Disc rimination: Oscillating Between Containment and Revolution,  In: 
LOENEN, RODRIGUES i.m.  199. 
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vizsgálatakor, különös tekintettel a vallási iskolákra vonatkozó szabályokra, az 

iskolákban történő vallásoktatás egyes kérdéseire, illetőleg az elhíresült 

fejkendő-vitára, azaz, hogy megtiltható-e egy világi iskolában a fejkendő 

viselete vagy sem. Ezen hasonlóságokra való tekintettel célszerűnek látjuk 

ezen két cikkely együttes vizsgálatát. Az eseteket áttekintve, három fontosabb 

kategória állítható fel. Az első csoportba soroljuk azon eseteket, amelyek a hit 

gyakorlásával kapcsolatosak, azokat követi az iskolai vallásoktatással 

kapcsolatos ügycsoport, végül a harmadik kategóriába azon ügyeket soroljuk 

be, melyek az oktatással kapcsolatosak ugyan, de nem vallási alapú 

megkülönböztetésre hivatkoztak benne a kérelmezők. 

 

9.1 Hit gyakorlásával kapcsolatos esetek 

 

Nagyon sok esetben szembesülnek azzal az állampolgárok, hogy vallásuk 

bizonyos előírásai miatt nem folytathatják a mindennapokban éppen azt a 

tevékenységet, mint az egyéb szempontokból velük azonos csoport(ok)ba 

sorolható társaik. Ilyen esetekben igen gyakori, hogy a kérelmezők úgy érzik, 

a megalkotott szabályrendszer a vallás szempontjából többségi társadalomnak 

kedvez, tehát őket, mint egy vallási szempontból kisebbséghez tartozó 

csoportot ért hátrányos megkülönböztetés. A Bíróság ítélkezési gyakorlatában 

azonban már korántsem ilyen egyértelmű ennek megítélése. Általában 

elmondható, hogy az európai államokra a szekularizáció (azaz az állam és 

egyház elválasztása) jellemző661, melyből következő módon az állam által 

alkotott szabályok jelentős részében nem érhető tetten a vallási kérdésekben 

történő állásfoglalás, még akkor sem, ha több, ma már természetesnek tűnő 

rendelkezésnek eredetileg vallási gyökerei voltak. Ily módon nem valósít meg 

(sem vallási, sem pedig más alapú) hátrányos megkülönböztetést, hogy a heti 

pihenőnap hagyományosan vasárnapra esik, mely ugyan eredetileg keresztény 

                                                 
661 A lehetséges modellek áttekintését lásd: PACZOLAY Péter, A lelkiismereti és vallásszabadság , In: 
HALMAI, TÓTH i.m. 558-569. 
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kultúrkörből származik, ma már azonban elveszítette vallásos jellegét.662 

Némiképp más a helyzet a vallási ünnepekkel, különös tekintettel az olyan, 

deklaráltan többféle vallást elismerő országokban, mint például Macedónia. A 

kapcsolódó konkrét esetben, a Kosteski ügyben  a kérelmező azt kifogásolta, 

hogy neki kellett volna vallásosságát bizonyítania egy perben, melynek tárgya 

az volt, hogy Kosteski valóban egy muszlim vallási ünnep megünneplése miatt 

maradt-e távol a munkahelyétől, mely ünnep megtartását egyébként a 

macedón jog bizonyos feltételekkel elismerte. A kérelmező álláspontja szerint 

ezzel ő vallása miatt „másodrangú” állampolgárrá vált, amennyiben a 

többségnek nem kell vallásosságát bizonyítania ahhoz, hogy megünnepelhesse 

a vallási ünnepeket. Jóllehet az ügy tárgya a munkához való jogra vonatkozik, 

mely jog nem szerepel az Egyezményben, a Bíróság mégis elfogadta a 

kérelmet, mondván, az eljárás Kosteski vallásos meggyőződésével hozható 

összefüggésbe. A Bíróság azonban úgy ítélte meg, hogy objektív és ésszerű 

különbségtételt jelent a vallásosság bizonyításának elvárása abban az esetben, 

ha valaki olyan privilégiumot kíván érvényesíteni, melyre mint egy vallási 

közösség tagja jogosult.663 Bár az Emberi Jogok Európai Bírósága előtt ilyen 

jellegű kérelem (feltehetően az Egyezményben foglalt jogok képezte korlátra 

tekintettel) nem merült fel, az ENSZ Emberi Jogi Bizottságának gyakorlata 

alapján, mintegy megelőlegezve a 12. kiegészítő jegyzőkönyv jövőben várható 

vonatkozó esetjogát, kijelenthető, hogy sem közvetlen, sem közvetett 

diszkriminációt nem valósít meg, ha bizonyos munkavédelmi előírások 

betartása miatt bizonyos vallások képviselői nem viselhetik tradicionális 

vallási öltözékeiket, így például a szikh vallásúak a turbánjukat.664 

Ugyanakkor az állam világnézeti semlegessége nem jelentheti azt, hogy 

mechanikusan, pusztán a jogszabályok formális alkalmazásával ítéli meg 

egyes egyházak tevékenységét. A közvetett diszkriminációval kapcsolatosan 

                                                 
662 ECommHR, Konttinen kontra Finnország  ügy , 1996. december 3-i elfogadhatósági határozat 
(ügyszám: 24949/94) rendelkező rész 2. pont. Néhány évvel korábban lényegében ugyanígy foglalt 
állást a magyar Alkotmánybíróság is a 10/1993. (II. 27.) AB határozatban. 
663 ECHR, Kosteski kontra Macedónia üg y, 2006. április 13-i ítélet (ügyszám: 55170/00) 46. pont 
664 HRC, Bhinder Singh kontra Kanada ügy,  Communication No. 208/1986, 1989. november 9-i 
ajánlás, lásd az ajánlás 6.2 pontját 
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többször idézett Thlimmenos ügyben  mondottak továbbvitelének tekinthető 

például az az ítélet, melyben a Bíróság elviekben elfogadta, hogy egy egyház 

jogi személyiségének elnyeréséhez 10 év hitéleti tevékenység szükséges, 

azonban a gyakorlatban indokolatlannak tartotta ezt a szabályt a külföldön már 

régóta tevékenykedő egyházak Ausztriában való megjelenése 

vonatkozásában.665  

 

Hasonló a helyzet a lelkiismereti (vallási) okokból a sorkatonai szolgálatot 

megtagadókkal, mellyel kapcsolatosan Van Dijk és Van Hoof felhívja a 

figyelmet arra, hogy a katonai szolgálat nem szerepel lehetséges indokként a 

vallásszabadság korlátozásának esetei között666, álláspontunk szerint 

feltehetően abból a praktikus megfontolásból, hogy az Egyezmény 8-11. 

cikkelyei csak azokat a korlátozásokat tartalmazzák, amelyek valamennyi 

érintett cikk esetében közösen felmerülhetnek. Valóban, maga a Bíróság is 

rögzítette már több alkalommal, hogy a lelkiismereti ok kérdése is az 

Egyezmény 9. cikkelye hatálya alá tartozik.667 Érdekes azonban megjegyezni, 

hogy a Bíróság esetjoga alapján nem valósít meg hátrányos 

megkülönböztetést, ha vallási közösségek tagjai (értve ez alatt különösen a 

Jehova Tanúi vallás híveit) hivatkozhatnak a lelkiismereti okból történő 

szolgálatmegtagadás lehetőségére, miközben a pacifisták nem. Ezt a Bíróság 

azzal magyarázza, hogy a pacifisták és a vallási közösségek tagjai az 

életvitelük tekintetében nincsenek egymással összehasonlítható helyzetben668, 

mely megközelítés csak részben fedi a valóságot. Kétségtelen tény, hogy a 

lelkiismereti szabadság joga az ateistákat, szkeptikusokat vagy éppen a 

pacifistákat is megilleti669, azonban a strasbourgi gyakorlat a lelkiismereti 

okból való szolgálatmegtagadást ilyen esetekben mindig a 4. cikkely hatálya 

                                                 
665 ECHR, Religionsgemeinschaft der Zeugen Jehovas és mások kontra Ausztria ügy,  2008. július 31-i 
ítélet (ügyszám: 40825/98), 98. pont 
666 VAN DIJK, VAN HOOF i.m. 398-399. 
667 ECommHR, N. kontra Svédország ügy , 1984. október 11-i elfogadhatósági határozat (ügyszám: 
10410/83) 
668 ECommHR, Peters kontra Hollandia ügy , 1994. november 30-i elfogadhatósági határozat 
(ügyszám: 22793/93) 
669 ECHR, Kokkinakis kontra Görögország ügy, 1993. május 25-i ítélet (ügyszám: 14307/88) 31. pont 
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alá tartozóként minősíti.670 Ez viszont döntően arra az okra vezethető vissza 

meglátásunk szerint, hogy a vallási közösség tagjaként történő tevékenykedés 

a külvilág számára is látható, ily módon könnyen bizonyítható helyzetet 

eredményez, szemben a csak belső megnyilvánulásként létező pacifizmussal, 

melyre éppen ezért (a sokkal szigorúbb katonai szolgálat elkerülése 

érdekében) bárki korlátlanul hivatkozhatna.671  

 

A lelkiismereti okból történő szolgálatmegtagadásnak azonban lehetnek 

büntetőjogi jogkövetkezményei is, amennyiben emiatt ítélnek valakit 

szabadságvesztés büntetésre, mint történt az a Thlimmenos ügy  

kérelmezőjével. Iakovos Thlimmenos a Jehova Tanúi egyház tagja volt, akit a 

katonai bíróság függelemsértés miatt elítélt, miután vallásos meggyőződésére 

hivatkozással megtagadta bevonulási kötelezettségének teljesítését. Később a 

kérelmező felvételét kérte a könyvvizsgálói kamarába, azonban büntetett 

előéletére tekintettel a kamara ezt megtagadta. A kérelmező állítása szerint a 

görög állam megsértette az Egyezmény 14. cikkét a 9. cikkel összefüggésben, 

amennyiben a könyvvizsgálói posztra történő kinevezés során úgy kezelték, 

mint egy köztörvényes bűnözőt, jóllehet elítélése kizárólag vallásos 

meggyőződésének volt következménye. Az Emberi Jogok Európai Bírósága 

eddigi esetjoga alapján a görög kormány teljes joggal bízhatott azon 

érvelésének sikerében, hogy a konkrét intézkedés egy teljesen jogszerű célt, 

nevezetesen a bűnözők könyvvizsgálói kamarából történő kizárását szolgálja, 

ráadásul az intézkedés semleges a tekintetben, hogy a bűncselekményt 

elkövető római katolikusokra vagy éppen görög katolikusokra is ugyanúgy 

vonatkozik.672 A Bíróság azonban szakítva eddigi esetjogával, kifejtette: a 

hátrányos megkülönböztetés tilalmát nem csak oly módon lehet megsérteni, ha 

egymással összehasonlítható helyzetben levő csoportokat különbözőképpen 

kezelnek, hanem úgy is, hogy az állam objektív és ésszerű indok nélkül 

                                                 
670 DECKER, FRESA i.m.  396. 
671 A kérdés részletesebb bemutatását lásd: Comparative Study of the Laws Governing Consc ientious 
Objection to Military Service in the Member States of the Council of Europe , DH-S-CO (98) 
672 Thlimmenos ítélet  38. pont 
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elmulasztja különböző módon kezelni azokat a személyeket, akiknek a 

helyzete jelentősen eltér egymástól.673 Joggal jegyzi meg Ovey és White, hogy 

ez a megállapítás lényegében a pozitív cselekvési kötelezettség irányába 

mozdítja el a strasbourgi esetjogot.674 Egyet kell értenünk Arnardóttirral, 

amikor abból a megfontolásból helyesli az ítélkezési gyakorlat ily módon 

történő kiterjesztését, hogy a Thlimmenos ítéletet  megelőző esetjogból 

következően a Bíróság csak a közvetlen (direkt) diszkriminációt helyezte 

vizsgálódásának középpontjába, ami viszont csak a formális egyenlőség 

elvének deklarálásához lehet elegendő. Ehhez képest az ebből az ügyből 

kiolvasható közvetett (indirekt) diszkrimináció már egy, a tényleges 

egyenlőség előmozdítása irányába tett fontos lépésnek tekinthető.675 Érdekes 

azonban, hogy míg bizonyos területen előrelépésként értékelhető ez az ítélet, 

addig más területen egyértelműen visszalépésről beszélhetünk. A Bíróság a 

dolgozatunk 8.2 fejezetében már röviden bemutatott Hoffmann ügyben  

kifejezetten utalt arra, hogy a Jehova Tanúi vallás követése önmagában nem 

lehet elegendő indok a gyermek másik szülőnél történő elhelyezésére676, mely 

lényegében azt jelenti, hogy a vallási okból történő különbségtétel olyan 

kategória, ahol csak rendkívül súlyos esetekben fogadható el a 

megkülönböztető bánásmód. Ez a fajta megközelítés ugyanakkor a 

Thlimmenos ítéletből  nem olvasható ki. Gerards ezt azzal magyarázza, hogy 

bár a Bíróság tett egy fontos lépést az indirekt diszkrimináció vizsgálódási 

körbe vonása tekintetében, de egyúttal meg akarta hagyni a nemzeti jogalkotás 

mozgásterét a közvetett diszkriminációs ügyekben, függetlenül a 

megkülönböztetés feltételezhető alapjától.677 

 

 

                                                 
673 Thlimmenos ítélet  44. pont 
674 OVEY, WHITE i.m. 414. 
675 ARNARDÓTTIR i.m. 158. 
676 Hoffmann ítélet  36. pont 
677 GERARDS [2005] i.m.  206. 
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9.2 Vallási kérdések az iskolában 

 

A lelkiismereti és vallásszabadság és hátrányos megkülönböztetés tilalma 

egyes kérdései az iskolai oktatással kapcsolatosan is felmerülnek, mind az 

oktatási anyagok, mind az oktatók, mind pedig a diákok szemszögéből. Az 

oktatási anyagok közötti különbségtétel kérdését a Bíróság lényegében nem 

vizsgálja, a sok vonatkozásban irányadónak tekintett Kjeldsen , Busk Madsen 

és Pedersen  ügyből  következő módon. A konkrét ügyben a kérelmezők azt 

kifogásolták, hogy hátrányos megkülönböztetés áldozatai, amennyiben a dán 

törvények engedélyezik a szülőknek, hogy kérjék gyermekük felmentését az 

egyébként kötelező vallásoktatás alól, de nem biztosítják ezt a lehetőséget a 

szexuális nevelés órák alól. A Bíróság azonban ítéletében rögzítette, hogy az 

Egyezmény alapján csak a személyek közötti különbségtétel vizsgálható, 

márpedig a konkrét ügyben a diákokat minden állami iskolában ugyanúgy 

kezelték, mindössze két tantárgy között beszélhetünk különbségtételről, ami 

nem jogsértő az Egyezmény értelmében.678 Ráadásul, a két tantárgy sem 

tekinthető azonos jellegűnek, amennyiben a vallásoktatás tantételeket, 

hitelveket terjeszt, míg a szexuális felvilágosítás kizárólag ismereteket 

közvetít.679 Érdekes azonban megjegyezni, hogy Verdross bíró 

különvéleményében úgy foglalt állást, hogy szerinte a konkrét ügyben 

személyek közötti különbségtétel történt, nevezetesen a dán törvényhozókéval 

azonos, illetőleg attól eltérő vallási és erkölcsi meggyőződésű szülők között. 

Ezt a – kizárólag a személyek közötti különbségtételt elfogadó – megközelítést 

a Bíróság következetesen képviseli, és más jellegű, például földrajzi 

adottságokon alapuló megkülönböztetést nem fogad el a hátrányos 

megkülönböztetés tilalma megsértésének alapjaként.680 Visszautalunk azonban 

arra a korábban tett megállapításunkra, miszerint a tulajdon alapján történő 

különbségtétel esetében is hasonlóan vitatott, mennyiben tekinthető ez 

személyhez fűződő tulajdonságnak, melyre való tekintettel helyesebbnek 

                                                 
678 Kjeldsen, Busk Madsen és Pedersen ítélet  56. pont 
679 BÁN [1991] i.m.  44. 
680 lásd például a Magee ítélet  50. pontját 
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éreznénk a konkrét ügyben is Verdoss bíró különvéleményét, aki úgy vélte: a 

szülők ideológiai meggyőződését hasonló módon kellene a Bíróságnak 

megítélnie, mint ahogy az ideológiai kérdések megítélése is történik a 

lelkiismereti ok esetében a katonai szolgálat idején.681  

 

Más azonban a helyzet, ha ugyanazon tárgy felmentési feltételei képezik 

vizsgálat tárgyát, hiszen ekkor szükségképpen személyek között történik a 

különbségtétel, ha egyesek megkapják a felmentést, mások pedig nem. Más 

kérdés, hogy a vallásoktatás tekintetében elfogadható a különbségtétel, ha csak 

azon gyermekek kaphatnak felmentést az állami iskolai vallásoktatás alól, akik 

valamilyen vallási közösségben egyébként is kapnak ilyen jellegű ismereteket, 

más, például ateista gyermekek pedig nem682, hiszen ekkor minden gyermek 

egyformán részesül ilyen képzésben, csak annak a helye és formája lehet 

kérdéses. Ez persze felvetheti a hívő és nem hívő szülők gyermekei közötti 

különbségtételt, melyet azonban az Angeleni ügyben  a Bíróság Svédország 

fenntartása miatt nem vizsgálhatott. A fenntartás értelmében a svéd állam 

kijelentette, hogy a szülők oktatáshoz való jogát nem tudja korlátlanul 

biztosítani, így az állami iskolák kizárólag akkor nyújtanak felmentést az 

iskolai vallásoktatás egy része alól, ha a gyermek a svéd egyházhoz képest egy 

másik keresztény vallás követője, és ezen másik vallás egyháza megfelelő 

oktatásban részesíti a gyermeket.683 Meglátásunk szerint ilyen jellegű 

fenntartás hiányában Svédország (illetőleg hasonló helyzet fennállta esetén 

bármely más állam) jó eséllyel számíthatna strasbourgi elmarasztalásra, mind 

az oktatáshoz való jog, mind pedig a lelkiismereti és vallásszabadság 

tekintetében történő különbségtétel miatt, hiszen ez a fajta megkülönböztetés 

meglátásunk szerint semmilyen ésszerű indokkal nem lenne kimenthető. Nem 

                                                 
681 Verdoss bíró különvéleménye a Kjeldsen, Busk Madsen és Pedersen ügyben , 9-10. pontok 
682 ECommHR, Angeleni kontra Svédország ügy , 1986. december 3-i elfogadhatósági határozat 
(ügyszám: 10491/83) rendelkező rész 2. pont 
683 Az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez fűzött fenntartásokkal kapcsolatosan lásd: BOKORNÉ 

SZEGŐ Hanna, Az Emberi Jogok Európai Egyezményében biztosított jogok és az államok 
kötelezettségei,  Acta Humana 1991/5. 3-12. Az Emberi Jogok Európai Egyezménye (illetőleg 
általában az emberi jogi egyezmények) belső jogi alkalmazhatóságával kapcsolatosan lásd: BODNÁR 
László, A nemzetközi szerződések államon belüli alkalmazásának fő kérdé sei. Acta Humana 1994. No. 
15-16. 6-18. 
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véletlenül, az államok hasonló kérdésekben jellemzően fordítottan 

gondolkodnak, és a vallásoktatás választását teszik inkább választhatóvá, a 

szülők belátásától függően. 

 

A vallás és az iskola kapcsolatát azonban nem csupán az oktatott anyag, 

hanem az oktatók, illetőleg hallgatók ruházata is jellemezheti, méghozzá 

elsődlegesen a mohamedán vallású nők fejkendőviseletével összefüggésben. A 

Bíróságnak elsődlegesen azt kell minden ilyen ügyben vizsgálnia, hogy a 

fejkendő mennyiben tekinthető vallási és mennyiben tekinthető hagyományos 

ruhadarabnak, más szavakkal, a fejkendő viseletének korlátozása mennyiben 

jelenti a szabad vallásgyakorlás korlátozását.684 A Bíróság töretlen esetjoga 

alapján úgy véli, az állami oktatás világnézeti semlegessége olyan 

közérdeknek tekinthető, melyre való tekintettel korlátozható a vallási jellegű 

ruhadarabok viselése az állami oktatási intézményekben. A Leyla Sahin 

ügyben  a kérelmező orvostanhallgató hölgy azt kifogásolta, hogy az isztambuli 

egyetem olyan belső szabályzatot fogadott el, melynek értelmében a fejkendőt 

viselő hölgyek és a szakállas férfiak nem vehetnek részt az előadásokon, 

konzultációkon, és nem tehetnek vizsgát sem.685 Leyla Sahin hívő vallásos 

hölgy volt, aki nem volt hajlandó megválni a fejkendőjétől, mely miatt nem 

tudta teljesíteni a vizsgakövetelményeket. A kérelmező végül Ausztriában volt 

kénytelen folytatni a tanulmányait. Az Emberi Jogok Európai Bírósága nem 

fogadta el a kérelmező azon állítását, hogy mind az oktatáshoz való jog, mind 

a lelkiismereti és vallásszabadság vonatkozásban hátrányos 

megkülönböztetésben részesült volna. A Bíróság szerint az intézkedés nem a 

kérelmező vallási meggyőződése ellen irányult, hanem azt célozta, hogy 

megőrizze az oktatás világi természetét686, ami Törökország esetében még az 

                                                 
684 Átfogóan lásd: SCHANDA Balázs, Fejkendőviselet az iskolában, Fundamentum 2004/2. 115-120. 
685 A strasbourgi esetjog alapján azt mondhatjuk, hogy az egyetemek jogosultak a diákjaik 
tanulmányaira vonatkozó szabályzatot alkotni, melyben nem csak az öltözködésre, de a tanulmányi 
előmenetelre vonatkozóan is rögzíthetnek szabályokat anélkül, hogy az akár az oktatáshoz való jog, 
akár a hátrányos megkülönböztetés tilalma sérelmét jelentené. Lásd: ECommHR, X. kontra Ausztria 
ügy, 1973. július 16-i elfogadhatósági határozat (ügyszám: 5492/72) 
686 SIKUTA, HUBÁLKOVÁ i.m. 381. 
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átlagosnál is hangsúlyosabb célnak tekinthető.687 A szakirodalom álláspontja 

szerint a Bíróság ebben az esetben tekintettel volt Törökország azon 

sajátosságára, hogy ott egyidejűleg többféle vallás domináns688, ily módon, 

tekintettel a történelmi előzményekre is, szükséges lehet olyan intézkedések 

meghozatala, amelyek bizonyos vallások hívei számára adott esetben akár 

korlátozásként is megjelenhetnek.689 Hasonló, az egyes országok történelmi 

sajátosságait figyelembe vevő döntéssel máskor is találkozhattunk már a 

Bíróság esetjogában, így például akkor, amikor a rendszerváltás közelsége 

elegendő indokul szolgált a fegyveres testületek politikai tevékenységének 

korlátozására.690 Mind a Leyla S ahin ítélet , mind a Rekvényi ítélet  azt sugallja, 

hogy a Bíróság azért veheti figyelembe az egyes államok sajátosságait, mert az 

adott kérdések tekintetében nem beszélhetünk egységes európai 

konszenzusról. Tulkens bíró azonban a Leyla Sahin ügyhöz  fűzött 

különvéleményében ezzel ellentétesen foglalt állást, amikor azt hangsúlyozta, 

hogy igenis létezik e tekintetben európai konszenzus, nevezetesen, hogy nem 

tiltják a fejkendő viseletét az európai egyetemeken, és a tagállamoknak e 

vonatkozásban nincs mérlegelési jogkörük. Meglátásunk szerint Tulkens 

álláspontját erősíti az a tény is, hogy maga a Bíróság is csupán két olyan 

európai országot talált, nevezetesen Azerbajdzsánt és Albániát, melyek a 

törökországihoz hasonló gyakorlatot folytattak volna.691 Tulkens véleménye 

szerint a szekularizációt, mint elfogadható célt oly módon is meg lehet 

valósítani, hogy az ne járjon a vallás gyakorlásának korlátozásával, hiszen 

Törökország világi állami berendezkedését nem veszélyeztetik a fejkendőt 

viselő diákok.692 Az ítélet érdekessége, hogy a Bíróság a fejkendőtilalomban a 

nemi egyenlőség érvényre juttatását is látta, abból kiindulva, hogy a fejkendő 

                                                 
687 ECHR, Leyla Sahin kontra Törökország ügy,  a Nagykamara 2005. november 10-i ítélete (ügyszám: 
44774/98) 165. pont 
688 Állam és vallás viszonyáról Törökországban lásd: MCGOLDRICK, Dominic, Human Rights and 
Religion. The Islamic Headscarf Debate in Europe, Hart Publishing, Portland, Oregon, 2006, 132-
149. 
689 OVEY, WHITE i.m. 310. 
690 Rekvényi ítélet  47-48. pontok 
691 Leyla Sahin ítélet  55-65. pontok 
692 Tulkens bíró különvéleménye a Leyla Sahin ítélethez , 3-5. pontok 
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a nő alávetettségének szimbóluma.693 Kétségtelen tény, hogy a csadort a 

legtöbben a muszlim nő elnyomásának szimbólumaként ítélik meg, nem is 

teljesen alaptalanul.694 A Leyla Sahin ügy  párba állítható a Kavakci üggyel , 

melyben a fejkendőt viselő parlamenti képviselő asszony rendre nem tudott 

beszédet tartani az ülésteremben, sőt a képviselők tevékenysége miatt aztán a 

pártját is feloszlatták, őt magát pedig eltiltották attól, hogy más pártban 

politikai tevékenységet folytathasson. A Bíróság ugyan jogszerű célnak 

ismerte el a szekularizációt ebben az esetben is, azonban aránytalannak 

minősítette a képviselő asszonnyal szembeni szankciókat. Az ítélet további 

érdekessége, hogy a Bíróság szükségtelennek tartotta az ügyet a hátrányos 

megkülönböztetés tilalma szempontjából vizsgálni, és kizárólag a szabad 

választásokhoz való jog sérelmét állapította meg.695 Meglátásunk szerint ez az 

ellentmondás teljes mértékben következik abból, hogy a Bíróság a hátrányos 

megkülönböztetés tilalmával kapcsolatosan sokkal inkább „cikkely-alapú”, 

mintsem „probléma-alapú” megközelítést alkalmaz. 

 

Érdekességképpen megjegyezzük, hogy 2008 februárjában a török parlament 

két tekintetben is módosította az alkotmányt. Az első módosítás értelmében 

mindenkinek joga van az egyenlő bánásmódhoz az állami intézmények 

részéről, míg a második módosítás szerint senkit sem lehet megfosztani a 

felsőoktatásban való részvétel jogától. E két módosítás együttes olvasatban azt 

eredményezte, hogy a felsőoktatási intézményekben is viselhették a muzulmán 

nők a fejkendőt anélkül, hogy bármiféle szankciótól kellett volna tartaniuk. A 

török alkotmánybíróság azonban 2008 júniusában a kérdéses módosításokat 

alkotmányellenessé nyilvánította. 

 

 

                                                 
693 MARSHALL, Jill, Freedom of Religious Expression and Gender Equality: Sahin v. Turkey,  The 
Modern Law Review Vol. 69. (2006.), Issue 3. 458-459. 
694 CSICSMANN László, A nők jogai az iszlám civilizációban,  Acta Humana 2003/3. 32-36. 
695 ECHR, Kavakci kontra Törökország ügy , 2007. április 5-i ítélet (ügyszám: 71907/01), 44-45. és 48. 
pontok 
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Megjegyezzük azonban, hogy a Bíróság fenti gyakorlata csak a ruhadarabok 

tekintetében állja meg a helyét. Az esetjog alapján kijelenthető, hogy nem 

tekinthető egyformán vallási viseletnek a nők fejkendője és a férfiak szakálla, 

hiszen míg a fejkendő nagy bizonyossággal utal a kérelmező vallására, addig a 

szakáll esetében ilyen jellegű összefüggés egyáltalán nem tekinthető 

evidensnek. Ebből következő módon, ha egy iskolában fejkendős tanárok nem 

taníthatnak, de szakállasok igen, az az intézkedés nem valósít meg sem vallási, 

sem pedig nemi alapon történő különbségtételt.696 

 

Szólnunk kell végezetül a vallási kérdések iskolai oktatásban való megjelenése 

kapcsán egy olyan magyar vonatkozású ügyről, amelyhez hasonlóval 

tudomásunk szerint még nem foglalkozott az Emberi Jogok Európai Bírósága. 

2003 októberében a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi 

Karának Tanácsa egy homoszexuális hallgatót a lelkészi pályára 

alkalmatlannak minősített és eltanácsolt az intézményből. A sértett bírósághoz 

fordult, ám végül a Legfelsőbb Bíróság jogerősen úgy foglalt állást, hogy egy 

egyházi felsőoktatási intézményben a hitéleti képzés elválaszthatatlan 

kapcsolatban van az adott egyház vallási felfogásával. Tekintettel arra, hogy a 

református egyház egyértelműen kifejezte azon szándékát, hogy a hitéleti 

képzéstől a homoszexualitásukat nyíltan vállaló személyeket távol kívánja 

tartani, a Legfelsőbb Bíróság szerint objektív és ésszerű magyarázattal szolgált 

a megkülönböztetésre, ezért azzal jogsértést nem valósított meg.697 Vonatkozó 

strasbourgi esetjog hiányában meglehetősen nehéz kérdés annak megítélése, 

hogyan döntött volna egy ilyen jellegű ügyben az Emberi Jogok Európai 

Bírósága. Álláspontunk szerint azonban a strasbourgi esetjog alapján két 

megoldás is levezethető. A Leyla Sahin ügyben  hozott ítéletből kiindulva az 

egyházi hitelvek védelmében elképzelhető lett volna egy olyan ítélet, melyben 

a Bíróság a magyar Legfelsőbb Bírósággal azonos módon ítéli meg a kérdést, 

mondván, az egyház hitelveinek következetes védelmében tett objektív és 

                                                 
696 ECHR, Dahlab kontra Svájc ügy , 2001. február 15-i elfogadhatósági határozat (ügyszám: 
42393/98) rendelkező rész 2. pont 
697 BH 2006/14. számú jogeset 
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ésszerű lépésről van szó a konkrét ügyben. Ugyanakkor, a Bíróság 

homoszexualitással kapcsolatos esetjogára alapozva egy olyan ítélet is 

levezethetőnek tűnik az esetjogból, miszerint az egyházi alapítású, de mégis 

államilag akkreditált intézményekben nincs helye a szexualitáson alapuló 

közvetlen diszkriminációnak, az egyháznak csupán ahhoz van joga, hogy a 

későbbiekben lelkészként ne foglalkoztassa az érintett személyt. 

 

 

9.3 Az oktatáshoz való joggal kapcsolatos egyéb esetek 

 

Az oktatáshoz való jog és hátrányos megkülönböztetés tilalma azonban nem 

kizárólag a lelkiismereti és vallásszabadsággal összefüggésben merülhet fel, 

hanem az oktatás egyéb jellemzői, így az oktatás nyelve és tárgyi feltételei 

tekintetében is. Mindkét területtel összefüggésben olyan esetet tudunk 

említeni, melyet a szakirodalom bízvást tekint(het) a 14. cikkel kapcsolatos 

esetjog mérföldköveinek: az előbbi a hátrányos megkülönböztetés tilalmával 

kapcsolatos vizsgálódási szempontok alapjait megteremtő698 belga nyelvi 

ügy699, míg utóbbi az egészen közeli múlt nagy visszhangot kiváltó roma 

szegregációs esete, a D. H. és mások kontra Csehország ügy . 

 

A belga nyelvi ügy  háttere a következő volt. Belgiumot az etnikai arányok 

megőrzése érdekében közigazgatásilag három nagyobb egységre osztották: 

egy északi flamand, egy déli vallon és egy kétnyelvű brüsszeli régióra. Ezen 

területi egységekhez kapcsolódóan került sor az oktatás megszervezésére is, 

oly módon, hogy a kötelező állami oktatás nyelve mindenütt a régió nyelve 

volt, a másik állami nyelvet pedig csak a középiskolákban tanították, igaz, ott 

kötelező jelleggel és magas óraszámban. A kérelmezők lényegében hat 

különböző okra hivatkozással fordultak a Bírósághoz, minden esetben az 

                                                 
698 GERARDS [2005] i.m.  121. 
699 Részletesen elemzi KOVÁCS Péter [2004] i.m.  221-224.  
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oktatáshoz való jog, a magán- és családi élethez való jog, valamint ezekkel 

együtt a hátrányos megkülönböztetés tilalma megsértését állítva. 

 

A kérelmezők szerint a belga állam egyrészt azzal valósít meg jogsértést, hogy 

nem támogatja olyan iskolák létesítését, ahol nem a régió nyelve az oktatás 

kötelező nyelve. A Bíróság szerint az Emberi Jogok Európai Egyezményéből 

kizárólag az oktatás megszervezése vezethető le követelményként, nyelvi 

garanciák biztosítása nem, ráadásul a különbségtétel egyébként is objektív 

alapokon, a régió nyelvi adottságain nyugszik.700 Az sem valósít meg 

jogsértést, hogy a belga állam nem támogatja azon iskolákat, amelyek a régió 

nyelvén oktató osztályok mellett más nyelven tanító osztályokat is 

fenntartanak.701 Ugyancsak nem jogsértő, hogy néhány részben elfranciásodott 

flamand település átmeneti státuszt kapott, amennyiben az átlagosnál 

könnyebben szervezhető meg a francia nyelvű óvodai és általános iskolai 

oktatás ezen településeken.702 Azt viszont már jogellenesnek minősítette a 

Bíróság, hogy ezen településeken működnek ugyan francia nyelven oktató és 

államilag támogatott középiskolák, azonban ezekbe csak a diplomáciai és 

konzuli képviseletek dolgozóinak gyermekei, valamint azon francia 

anyanyelvű gyermekek nyerhetnek felvételt, akiknek a szülei ezekben a 

helységekben laknak. A Bíróság ez esetben a beiskolázás szabályait ítélte 

diszkriminatívnak, mivel a megkülönböztetés alapja nem a lakóhely, hanem a 

nyelvi hovatartozás volt.703  

 

Az ítélet szellemiségéből következik, hogy a nyelvi alapon történő 

különbségtétel esetén a Bíróság kevésbé szigorú tesztet alkalmaz, mint esetleg 

más alapon történő különbségtétel esetén704, jóllehet a nyelvi tulajdonságok is 

olyannak tekinthetőek, amelyeket egyértelműen valamely kisebbség sérelmére 

                                                 
700 Belga nyelvi ítélet  1B. rész 7. pont 
701 Belga nyelvi ítélet  1B. rész 13. pont 
702 Belga nyelvi ítélet  1B. rész 19. pont 
703 Belga nyelvi ítélet  1B. rész 32. pont 
704 ARNARDÓTTIR i.m. 140. 
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lehet elkövetni.705 Ezt igazolja, hogy a belga állam a kérelmezők érvei közül 

mindösszesen eggyel szemben nem tudott elfogadható védekezést támasztani. 

Ebből a megközelítésből pedig érthető Gilbert azon véleménye, hogy a 

Bíróság visszautasította a nyelvi jogok, mint kisebbségi jogok fontosságát és 

kiemelt védelmét.706 Olyannyira igaz ez, hogy Pettiti egyenesen úgy fogalmaz, 

hogy a belga nyelvi ügyben  a Bíróság a szülők lakóhelye, mint az 

Egyezményben nem szereplő különbségtételi ok alapján hozta meg 

döntését.707 

 

A teljesség kedvéért megemlítjük a kérelmezők két további, szintén elutasított 

érvét. Egyrészt, jogellenesnek vélték, hogy a Brüsszelen kívül lakó, de 

iskolába oda járó gyermek számára az oktatás nyelve az állandó lakóhely 

régiójának nyelve, kivéve, ha a családfő ezzel ellentétes nyilatkozatot tesz, 

melynek megalapozottságát azonban egy nyelvészeti bizottságnak kell 

megerősítenie. A Bíróság ez esetben azért nem állapított meg jogsértést, mert 

pusztán elméleti kérdésről volt szó, márpedig a Bíróság nem kívánt 

foglalkozni hipotetikus, ténylegesen fel nem merült kérdésekkel.708 Végezetül, 

a kérelmezők szerint az is jogsértést valósított meg, hogy a nem az adott régió 

nyelvén oktató magániskolák szabadon dönthetnek a régió nyelvének oktatási 

tematikájáról, azzal, hogy túlságosan nagy eltérés esetén az így kiadott 

gimnáziumi bizonyítványt az állam nem ismeri el egyenértékűnek. Ez csak 

úgy orvosolható, ha a diák egy független bizottság előtt de facto  újabb 

érettségi vizsgát tesz, melynek hiányában is folytathat ugyan felsőfokú 

tanulmányokat, azonban nem szerezhet „akadémiai”, csak „tudományos” 

fokozatot, mely utóbbi bizonyos pozíciók (például ügyvéd, közjegyző, orvos) 

betöltésére nem jogosított. A Bíróság szerint ez a vizsga nem minősíthető 

                                                 
705 A nyelvi szempontok és a kisebbségi lét kérdéseiről lásd például: BRUHÁCS János, A kisebbségek 
védelme és a nemzetközi jog,  Acta Humana 1993. No. 12-13. 64-75. Az európai szintű 
kisebbségvédelem valamennyi aspektusát áttekintően elemzi: KOVÁCS Péter, Nemzetközi jog és 
kisebbségvédelem, Osiris, Budapest, 1996.  
706 GILBERT, Geoff, The Protection of Minorities under the European Convention on Human Rights,  
In: DINE, Janet, WATT, Bob, Discrimination Law: Concepts, Limitations and Justifications. Longman, 
London and New York, 1996, 156. 
707 PETTITI i.m. 477. 
708 Belga nyelvi ítélet  1B. rész 25. pont 
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különösebben nehéznek, amennyiben a diák választhatja meg a vizsga nyelvét, 

választási lehetősége van a tananyag tekintetében is, és korlátlan számban 

próbálkozhat a vizsga letételével, ráadásul a bukási arány is meglehetősen 

alacsonynak tekinthető. Ráadásul, ebben az esetben is található olyan 

közérdek, ami igazolja az intézkedés létjogosultságát, nevezetesen a nyelvi 

egység biztosítása, melyre való tekintettel ez esetben sem beszélhetünk 

hátrányos megkülönböztetésről. Ezen vizsga letételének előírásával a Bíróság 

szerint az állam csupán annyit tesz, hogy különbözőképpen kezel különböző 

szituációkat, ami egyébként sem tekinthető diszkriminációnak. Elméletileg 

elképzelhető, hogy a kérdéses intézkedések konkrét esetekben hátrányosnak 

tekinthetőek egyes hallgatók szempontjából, azonban a konkrét esetben ilyen 

hátrányos helyzet nem került felhívásra.709 Megjegyezzük, hogy a 

közelmúltban a Bíróság egy, a belga nyelvi ügyhöz  nagymértékben hasonló 

üggyel szembesült, amikor is a Lettországban élő, lett állampolgárságú, de az 

orosz kisebbséghez tartozó személyek hívták fel beadványukban az oktatáshoz 

való jog sérelmét, mondván, a lett törvényhozás azon intézkedése, mely 

kötelezővé tette a lett nyelv használatát az iskolákban, sérti az orosz 

kisebbséghez tartozó diákok jogait.710 Érdekes lett volna megvizsgálni, hogy a 

Bíróság minden tekintetben tartja-e magát a belga nyelvi ügyben  rögzített 

álláspontjához, azonban az ügyet a Bíróság (a belső jogorvoslatok 

kimerítésének hiánya miatt) érdemi vizsgálat nélkül elutasította. Pentassuglia 

azonban az üggyel kapcsolatban úgy véli, a Bíróság elutasította volna a 

beadványt érdemi vizsgálat esetén is, mondván, az Egyezményből nem 

vezethető le az anyanyelven történő oktatáshoz való jog.711 

 

 

                                                 
709 Belga nyelvi ítélet  1B. rész 42. pont 
710 ECHR, Grisankova és Grisankovs kontra Lettország ügy, 2003. február 13-i elfogadhatósági 
határozat (ügyszám: 36117/02) rendelkező rész 1. pont 
711 PENTASSUGLIA, Gaetano, Minority Issues as a Challenge in the European Court of Human Rights: 
A Comparison with the Case Law of the United Nations Human Rights Committee.  German Yearbook 
of International Law, Vol. 46. (2003.) 421. 
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A belga nyelvi üggyel  kapcsolatosan érdekesnek bizonyul a 14. cikkely és az 

alapul vett másik cikkely kapcsolata, melyet a szakirodalom minden 

lehetséges aspektusból megvizsgált már. Partsch álláspontja szerint a 14. cikk 

járulékos jellegéből teleologikus megközelítéssel következik, hogy a hátrányos 

megkülönböztetés tilalma integráns része minden egyes, az Egyezményben 

foglalt cikkelynek. Ebből következő módon viszont megítélése szerint 

logikailag elképzelhetetlen az a belga nyelvi ítéletből  következő megközelítés, 

hogy akkor is sérülhet a hátrányos megkülönböztetés tilalma, ha az alapul vett 

cikkely nem sérül.712 Hasonlóan foglalt állást Sir Gerald Fitzmaurice bíró a 

belga rendőrség nemzeti szakszervezetének ügyében  hozott 

különvéleményében, melyben nem egyszerűen rossznak, hanem nyilvánvalóan 

rossznak és önellentmondónak nevezte a 14. cikk járulékos jellegével 

kapcsolatos bírósági megközelítést.713 Ez a megközelítés azonban meglátásunk 

szerint nem helytálló, és alapjaiban kérdőjelezné meg a hátrányos 

megkülönböztetés tilalma mint önálló jog létét. Ezt a vizsgálati módszert csak 

akkor lehetne elfogadni, ha a hátrányos megkülönböztetés tilalma nem önálló 

cikkelyben szereplő jog, hanem az egész Egyezményt, annak alkalmazását 

átható alapelv lenne, mely megközelítés egyébként kiolvasható Fitzmaurice 

álláspontjából. Hasonlóan vitatható álláspontként a hátrányos 

megkülönböztetés tilalma hatékonyságának gyengítését eredményezné, ha az 

alapul vett cikkely sérelme is előfeltétele volna a 14. cikkely 

alkalmazhatóságának.714 Megjegyezzük, hogy az Egyezmény 1. cikkelye 

alapján kétségtelenül általános, az egész Egyezményt átható alapelvi 

jelentősége is van az egyenlőség elvének, ami azonban meglátásunk szerint a 

14. cikkely alkalmazási körétől legalább részben független. 

 

A belga nyelvi ítéletből  azonban ezen túlmenően is több, a hátrányos 

megkülönböztetés tilalma szempontjából kiemelkedően fontos megállapítás 

következik. Egyfelől, a Bíróság azon állítás, hogy az alapul vett állami 

                                                 
712 PARTSCH i.m.  581. 
713 Belga rendőrség nemzeti szakszervezetének ügyében  Fitzmaurice bíró különvéleménye, 20. pont 
714 OVEY, WHITE i.m. 415. 
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intézkedés célját és hatását is vizsgálni kell715, bizonyos értelemben az indirekt 

diszkriminációra való utalást sugalmazza. Hasonlóképpen értelmezhető a 

Marckx ítéletben  szereplő, az intézkedés tárgyára vagy eredményére utaló 

kitétel is álláspontunk szerint716, annak ellenére, hogy a Bíróság lényegében a 

Thlimmenos döntésig  nem fogadta el az indirekt diszkrimináció lehetőségét. 

Úgyszintén a belga nyelvi ügyből  vezeti le Arnardóttir, hogy a pozitív 

diszkrimináció intézménye a strasbourgi gyakorlat alapján megengedett717, 

amennyiben a Bíróság maga is utal arra, hogy a ténybeli egyenlőtlenséget 

néhány esetben csak jogi egyenlőtlenséggel lehet megszüntetni.718 

Ugyanakkor egyet kell értenünk Harrisszal, aki hangsúlyozza, hogy a(z általa 

fordított diszkriminációnak minősített) pozitív diszkrimináció alkalmazásának 

kötelezettsége már nem vezethető le az Egyezményből.719  

 

Miközben a belga nyelvi ügy  megteremtette a hátrányos megkülönböztetés 

tilalma vizsgálhatóságának alapvető feltételeit, a közelmúlt egyik legnagyobb 

horderejű diszkriminációs ügyeként a D. H. és mások ügyben  a Bíróság úgy 

tűnik, kiterjesztette a közvetett diszkriminációnak a belga nyelvi ügyből  a 

fentiek szerint kiolvasható lehetőségeit. Az ügyben megállapított tényállás 

szerint 1996 és 1999 között a csehországi Ostravában a roma gyermekek 

jelentős része felzárkóztató iskolába került besorolásra. A kérelmezők által 

benyújtott és a kormány által sem vitatott statisztikai adatok szerint 1999-ben 

a felzárkóztató iskolába járó gyermekek 56 %-a volt roma, miközben a 

hagyományos általános iskolákba járók között a romák csak 2,26 %-os arányt 

képviseltek. Továbbá, amíg a nem roma diákok 1,8 %-a került felzárkóztató 

iskolákba, addig a roma diákok 50,3 %-a kényszerült ilyen iskolákba.720 A 

kérelmezők érvelése szerint a cseh oktatási rendszerben szegregáció figyelhető 

meg, amennyiben léteznek a roma diákok számára fenntartott úgynevezett 

                                                 
715 Belga nyelvi ítélet  1B. rész 10. pont 
716 Marckx ítélet  40. pont 
717 ARNARDÓTTIR i.m. 105. 
718 Belga nyelvi ítélet  1B. rész 10. pont 
719 HARRIS i.m.  485. 
720 D. H. és mások ítélet  190. pont 
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speciális iskolák, és léteznek a társadalom többsége számára fenntartott 

hagyományos általános iskolák. A felzárkóztató iskolákba részben szülői 

nyilatkozat, részben egy alkalmassági teszt eredményei alapján kerültek a 

diákok, azonban a szülőket nem tájékoztatták megfelelően döntésük 

következményeiről, az alkalmassági teszt pedig nem vette figyelembe a roma 

gyermekek nevelési sajátosságait. Mindezek a kérelmezők szerint megalázó 

bánásmódnak, az oktatáshoz való jog sérelmének (amennyiben a gyermekek a 

későbbiekben is képtelenek betagozódni a hagyományos oktatási rendszerbe), 

valamint faji alapú hátrányos megkülönböztetésnek is minősülnek. Az ügyet 

vizsgáló cseh alkotmánybíróság úgy vélte, hogy a kérelmezők nem tudták 

valószínűsíteni állításaikat, így a beadványokat kivétel nélkül elutasította. 

 

A kérelmezők ezt követően fordultak a Bírósághoz, azt állítva, hogy 

megsértették az oktatáshoz való jogukat a hátrányos megkülönböztetés 

tilalmával történő együttes megközelítésben. Az ügyben először eljáró kamara 

következetesen tartotta magát a Bíróság korábbi esetjogához, nevezetesen, 

hogy semmi nem igazolja, hogy a speciális iskolákba irányítás a gyermekek 

etnikai származása alapján történt volna, sőt kifejezetten jogszerű célt szolgál, 

amennyiben a hátrányos adottságokkal rendelkező gyermekek felzárkóztatását 

célozza.721 Az ügyben beavatkozóként fellépő nemzetközi emberi jogvédő 

szervezetek (például az Interights  vagy a Human Rights Watch ) kivétel nélkül 

arra az álláspontra helyezkedtek, hogy a Bíróságnak meg kellene fordítania a 

bizonyítási terhet közvetett diszkrimináció gyanúja esetén, és a kormánytól 

kellene elvárni annak bizonyítását, hogy az összehasonlítható helyzetben levő 

csoportok különböző hatást eredményező, de látszólag egységes kezelése nem 

valósított meg diszkriminációt.722 Úgyszintén beavatkozóként lépett fel a 

Kisebbségi Jogok Nemzetközi Csoportja (Minority Rights Group 

International),  a Rasszizmus elleni Európai Hálózat (European Network 

against Racism)  és az Európai Roma Információs Iroda (European Roma 

                                                 
721 D. H. és mások ítélet  125. pont 
722 D. H. és mások ítélet  163. pont 
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Information Office), egyebek mellett azt állítva, hogy a romákkal szembeni 

leggyakoribb megkülönböztetés, ha a roma gyermekeket mentális okokra 

hivatkozással felzárkóztató iskolákban taníttatják minden egyéb indok 

nélkül.723  

 

Miután a héttagú kamara az eddigi ítélkezési gyakorlatnak megfelelően 

elutasította a kérelmet, a panaszosok a Nagykamarához fordultak, sikerrel. A 

Nagykamara ítéletében ugyanis gyökeresen szakított a Bíróság korábbi 

ítélkezési gyakorlatával, és kijelentette, hogy amennyiben egy intézkedés vagy 

gyakorlat hatását kell megvizsgálni, akkor a megfelelő módszerekkel és 

alapossággal rögzített statisztikai adatok elégséges bizonyítékul szolgálhatnak 

az ügy eldöntéséhez.724 A Bíróság azonban azt is rögzítette, hogy ez 

természetesen nem azt jelenti, hogy indirekt diszkriminációt ne lehetne 

statisztikai adatok nélkül is érvényesíteni.725 Ilyen esetekben a bizonyítási 

teher az államra száll, melynek azt kell bemutatnia, hogy a hatását tekintve 

megkülönböztető bánásmód valójában miért nem jelent diszkriminációt, már 

csak azért is, mert a diszkrimináció bizonyítását elvárni a kérelmezőktől ilyen 

esetekben szinte lehetetlen lenne.726 Ami a cseh kormány által benyújtott 

ellenérveket illeti, a Bíróság elviekben elfogadta, hogy a felzárkóztató iskolák 

jogszerű célt szolgálnak, miként azt is, hogy nincs faji motivációja a 

pszichológiai teszteknek. Azonban, a teszt elkészítésekor nem vették 

figyelembe a roma gyermekek speciális adottságait, ami azt eredményezte, 

hogy átlagos, sőt átlagon felüli képességekkel rendelkező roma gyerekek is 

felzárkóztató iskolákba kerültek.727 Nyilvánvaló, hogy a felzárkóztató iskolák 

létesítése csak mint átmeneti lehetőség fogadható el annak érdekében, hogy a 

valóban hátrányos képességű tanulókat integrálni tudja a hagyományos 

iskolákba, melynek hiányában a speciális osztályok végeredményben minden 

                                                 
723 D. H. és mások ítélet  165. pont 
724 Ezzel teljesen egyezően ítéli meg a statisztikai adatok felhasználhatóságának kérdését az Emberi 
Jogok Amerika-közi Bírósága is. Lásd például: IACHR, Celestine ügy, ügyszám: 10.031, 23/89. 
számú, 1989. szeptember 28-án kelt határozat, 38-45. pontok 
725 D. H. és mások ítélet  188. pont 
726 D. H. és mások ítélet  189. pont 
727 D. H. és mások ítélet  200. pont 
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esetben szegregációhoz vezetnek.728 Mindezek alapján a Bíróság 

megállapította a kérdéses cseh gyakorlat hatását tekintve diszkriminatív voltát 

az oktatáshoz való joggal összefüggésben. Megjegyezzük, hogy a Bíróság 

ezen ítélete összhangban van a Rasszizmus és Intolerancia Elleni Európai 

Bizottság (ECRI) 10. számú, 2006. december 15-én elfogadott általános 

ajánlásával, mely a rasszizmus és faji megkülönböztetés elleni küzdelemről 

szól az iskolai oktatásban.729 Eszerint például az ingyenes és minőségi oktatás 

biztosításához hozzátartozik, hogy az államok olyan programokat dolgozzanak 

ki, amelyek révén elkerülhető, hogy a kisebbséghez tartozó tanulók bizonyos 

iskolákban felülreprezentáltak legyenek730, mely követelmény nyilvánvalóan 

nem teljesült ebben az ügyben. 

 

A D. H. és mások ügyben  a Bíróság továbblépett a Nacsova  ügyben  tett, 

eljárási alapon történő különbségtételt eredményező megközelítésén. Miként 

azt már korábban is jeleztük, problémásnak tartjuk a Nacsova-formulát, 

amennyiben az azt sugallhatja, hogy kevésbé súlyos jogsértésről van szó, ha 

csak azért kerül az állam elmarasztalásra, mert nem vizsgálta ki megfelelően a 

diszkriminációgyanús esetet, mint ha diszkrimináció miatt kerülne 

elmarasztalásra. Ez a fajta megközelítés az oktatáshoz való jog esetében nem 

alkalmazható, viszont az is kétségtelen tény, hogy a kérdéses cseh intézkedés 

szándékát tekintve nem volt bizonyíthatóan diszkriminatív. Az indirekt 

diszkrimináció elfogadásával, és az ezzel járó bizonyítási teher 

megfordításával a Bíróság egy új, hatékony eszközt vetett be a feltételezett 

diszkriminációs esetek vizsgálata során, ráadásul azt sugallva, hogy immáron 

az államoknak nem csak az intézkedéseik szándékára, de annak hatására is 

különös gondot kell fordítaniuk.731 A Nacsova  ítélettel  összehasonlítva látható, 

hogy a különböző emberi jogvédő szervezetek mindkét esetben egyértelműen 

                                                 
728 DUNAI i.m. 70. 
729 Az ECRI 10. számú általános ajánlása a rasszizmus és a faji megkülönböztetés elleni küzdelemről 
az iskolai oktatásban . Nem hivatalos fordítását magyarul közli: Acta Humana 2007/4. 123-127. 
730 ECRI 10. számú  általános ajánlás  I. fejezet 3. b. pont. 
731 Megjegyezzük, hogy Ambrus még ennél is tovább megy, amikor a bizonyítási teher megfordítása 
helyett egyenesen a diszkrimináció vélelmének felállításától beszél. AMBRUS [2007a] i.m.  84. 
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jelezték a romákkal szembeni diszkriminációra utaló tendenciákat, azonban a 

Bíróság, következetesen, önmagában ezeket az adatokat egyik esetben sem 

fogadta el. Lényeges különbség azonban, hogy a statisztikai adatokat, mint 

lehetséges bizonyítékokat, a D. H. és mások ügyben  a Bíróság mégiscsak 

elfogadta, igaz, nem általánosságban, hanem kizárólag a konkrét ügy tárgyával 

szoros összefüggésben. A statisztikai adatok felhasználása azonban számos 

problémát vethet fel: kérdéses, mekkora mintavétel esetén tekinthető 

pontosnak egy statisztikai adat, miként az is, hogy milyen fokú statisztikai 

mutató elegendő ahhoz, hogy megalapozza a jogilag szignifikáns eltérést, 

különös tekintettel a statisztikai hibahatárok lehetőségére.732 Ezen problémák 

ellenére, a kellő körültekintéssel figyelembe vett statisztikai adatok, mint 

bizonyíték felhasználhatóságát elfogadhatónak tartjuk, lényegében abból a 

megfontolásból, amit Goodwin hangsúlyozott a D. H. és mások ügyhöz  írt 

kommentárjában. Nevezetesen, ha a Bíróság a konkrét ügyben nem 

engedélyezte volna a statisztikai adatok felhasználását, akkor az egyébként is 

Dávid és Góliát csatájához hasonlítható diszkriminációs ügyeket még azzal is 

nehezítette volna, hogy Dávidnak hátra is kötözik a kezét.733 Megjegyezzük, 

hogy az Európai Bíróság a közvetett diszkriminációval összefüggésben 

elfogadja a statisztikai adatokat bizonyítékként.734 

 

A D. H. és mások ügyet  követően néhány hónappal a Bíróságnak módja nyílt 

arra, hogy értelmezze az oktatással kapcsolatos diszkriminációs gyakorlatát. 

Az Orsus és mások ügyben  14 általános iskolás roma gyermek fordult a 

Bírósághoz, azt kifogásolva, hogy az Emberi Jogok Európai Egyezményébe 

ütközik az a gyakorlat, miszerint olyan osztályokban kellett tanulniuk, melybe 

kizárólag roma diákok jártak. Ráadásul ezekben az osztályokban a leadott 

tananyag mennyisége mintegy 30 %-kal volt alacsonyabb a normál tantervű 

                                                 
732 SJERPS, Ina, Effects and Justifications, or how to Establish a Prima Facie Case of Indirect Sex 
Discrimination,  In: LOENEN, RODRIGUES i.m. 245-247. 
733 GOODWIN, Morag, D. H. and Others v. Czech Republic: A Major Set -Back for the Development of 
Non-Discrimination Norms in Europe,  German Law Journal, Vol. 7. (2006.) No. 4. Forrás: 
http://www.germanlawjournal.com/article.php?id=720 (2008. szeptember 1-i letöltés) 
734 Az Európai Bíróság vonatkozó esetjogának vázlatos áttekintését lásd: KITCHING i.m.  87-88. 
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osztályokhoz képest, ily módon a kérelmezők állításuk szerint behozhatatlan 

hátrányt szenvednek a továbbtanulási esélyeik tekintetében is. Az érintett 

horvát megyében a 2000/2001. tanévben az összes diák 18 %-a volt roma, 

miközben az érintett településeken a roma diákok több mint 80 %-a járt olyan 

osztályba, ahol csak roma diákok voltak. Érdekes, hogy az ECRI 

Horvátországgal kapcsolatos országjelentésében jelezte a roma diákok 

szegregált oktatásával kapcsolatos problémákat735, melyek azonban nem 

jelentek meg a Bíróság ítéletében. A Bíróság azonban csak részben erősítette 

meg saját korábbi, a D. H. és mások ügyben  kialakított gyakorlatát, így amikor 

az érintett térségben a roma diákok arányának alapulvételével elfogadta a 

statisztikai adatok bizonyítékként való felhasználhatóságát.736 

 

Amíg azonban a D. H. és máso k ügyből  következő módon tilos a faji alapon 

történő szegregációs oktatás, az Orsus és mások ügyből  az következik, hogy 

elfogadható az állami intézkedés, mely eredményét tekintve szegregált 

oktatást valósít meg, amennyiben ennek objektív és ésszerű magyarázata van. 

A Bíróság ilyennek ítélte meg a konkrét ügyben azt az indokot, hogy az 

osztályokba sorolás a horvát nyelv ismerete alapján történt, márpedig a 

nyelvet nem vagy kevésbé ismerő diákok esetében törvényszerűen kevésbé 

hatékony lesz az oktatás színvonala is. A Bíróság hangsúlyozta, hogy az 

államok széles mérlegelési jogkörrel rendelkeznek az oktatás során bizonyos 

meghatározott célok (így például a felzárkóztató iskolák létesítése) érdekében 

az osztályok összetételének meghatározásakor. Márpedig amennyiben az 

osztályba sorolás alapja nem a faji származás, hanem mondjuk az állam 

hivatalos nyelvének ismerete, úgy ez olyan jogszerű célnak minősül, mely 

nem valósít meg hátrányos megkülönböztetést.737 Ezt a különbségtételt a 

Sampanis és mások ügyben  hozott ítélet is teljes mértékben alátámasztja. A 11 

                                                 
735 ECRI Third Report on  Croatia, Adopted on 17 December 2004, lásd a jelentés 141-146. pontjait. 
Forrás: http://www.coe.int/t/e/human_rights/ecri/1-ecri/2-country-by-
country_approach/croatia/croatia_cbc_3.asp#P593_85557 (2008. szeptember 1-i letöltés) 
736 ECHR, Orsus és mások kontra Horváto rszág ügy, 2008. július 17-i ítélet (ügyszám: 15766/03), 67. 
pont 
737 Orsus és mások ítélet  68. pont 
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roma származású kérelmező azért fordult a Bírósághoz, mert meglátásuk 

szerint gyermekeik roma származásuk miatt nem tanulhattak a 2004/05. 

tanévben, majd ezt követően ugyanezen okból kerültek speciális, etnikailag 

szegregált osztályokba. A 2005/06. tanév kezdetét követően ugyanis több 

szülő agresszíven követelte, hogy a roma gyermekeket távolítsák el az 

osztályból, olyannyira, hogy a rendőrségnek is több alkalommal közbe kellett 

avatkoznia. Végül az érintett szülők kérték, hogy gyermekeik biztonsága 

érdekében helyezzék el őket egy külön épületben. A Bíróság megvalósultnak 

látta a faji diszkriminációt az oktatáshoz való joggal összefüggésben, 

figyelemmel a szülői tiltakozások nyilvánvalóan rasszista vonatkozásaira 

éppúgy, mint arra a tényre, hogy nem határozták meg egyértelműen a görög 

jogban a diákok felzárkóztató osztályokba sorolásának feltételeit.738 

Meglátásunk szerint a Bíróság a D. H. és mások ügyet  követően pontosította az 

oktatásban előforduló faji diszkrimináció megítélhetőségének feltételeit, 

egyértelművé téve, hogy bár az államoknak tág mérlegelési jogkörük van az 

oktatás feltételeinek megteremtése tekintetében, csak akkor fogadható el egy 

végeredményét tekintve megkérdőjelezhető intézkedés, ha azt egyértelműen 

egy jogszerű cél érdekében, azzal arányosan fogadta el az állam. Szemmel 

láthatóan a Bíróság ítélkezési gyakorlata során az oktatáshoz való joggal 

összefüggésben sem szakadt el az Egyezmény más cikkelyeivel kapcsolatosan 

kialakult esetjogtól, így amennyiben a diszkriminációgyanús eset olyan 

tényezőkkel összefüggésben merült fel, melyben a Bíróság szerint nagy az 

államok mérlegelési jogköre, nagy valószínűséggel nem kerül sor az állam 

marasztalására. Fontosnak tartjuk azonban hangsúlyozni, hogy az oktatáshoz 

való jog területén a korábbiaknál is nagyobb szerepe van az esetjog élő 

jogként („living instrument”)  kezelésének, és ezen a területen könnyen 

elképzelhetőnek tartjuk, hogy az utóbb említett két ügyben a Bíróság 

Nagykamarája pontosíthatja majd az oktatáshoz való joggal összefüggésben 

felmerülő diszkrimináció szempontjait az elkövetkező években. 

                                                 
738 ECHR, Sampanis és mások kontra Görögország ügy,  2008. június 5-i ítélet (ügyszám: 32526/05), 
86-89. pontok 
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A D. H. és mások ügyben  tapasztalt, a roma gyerekek sérelmére elkövetett, az 

oktatáshoz való joggal összefüggő megkülönböztetés Magyarországon sem 

példa nélküli az elmúlt években. Így például jogerősen elmarasztalta a magyar 

bíróság a tiszavasvári általános iskolát fenntartó önkormányzatot, mert 

megsértette a felperesek személyhez fűződő jogát azzal, hogy 1999. június 15-

én külön ballagást szervezett 13 roma tanuló számára, hivatalosan 

közegészségügyi okokból, a gyermekek tetűvel való fertőzöttsége miatt. A 

Legfelsőbb Bíróság szerint azonban egyes roma gyermekek esetenkénti 

fertőzöttsége nem indokolhatja a roma gyermekek számára szervezett külön 

ballagást, és a hátrányos megkülönböztetés megállapíthatósága szempontjából 

közömbös, hogy az iskola milyen indokkal hozta meg a kérdéses 

intézkedést.739 A magyar bíróság arra az álláspontra helyezkedett 

(meglátásunk szerint helyesen), hogy nem szükséges a kétségkívül nehezen 

bizonyítható diszkriminációs szándék igazolása a marasztaló ítélethez, 

elegendő, hogy a kérdéses intézkedés hatását tekintve nyilvánvalóan 

diszkriminatív volt. Ez a magyar bírósági gyakorlat lényegét tekintve megfelel 

a strasbourgi bíróság vizsgálati módszerének, még a tekintetben is, hogy 

elviekben nem zárta ki az alperes önkormányzat védekezési lehetőségét a faji 

diszkrimináció gyanúja ellenére sem, csak a konkrét védekezést minősítette 

elfogadhatatlannak. 

 

A D. H. és mások ügyben  született nagykamarai határozatot követően alig egy 

hónappal később a Debreceni Ítélőtáblának egy, a csehországihoz hasonló 

ügyben kellett másodfokon állást foglalnia.740 Az irányadó tényállás szerint a 

két hajdúhadházi általános iskola egyikében 54 % volt a roma diákok aránya, 

ezen belül azonban a legjobban felszerelt épületben 28 %, míg a két kevésbé 

felszerelt épületben 96 %, illetve 86 %, míg a másik hajdúhadházi általános 

iskola esetében az összes tanuló 32 %-a volt roma, ezen belül a legjobban 

                                                 
739 BH 2002/90. számú jogeset 
740 Debreceni Ítélőtábla Pf. I. 20.361/2007/8., 2007. december 13-i ítélet 
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felszerelt épületben 22 %-os, a másik két épületben pedig egyaránt 100-100 

%-os. A felperes egyebek között annak megállapítását kérte a bíróságtól, hogy 

a hajdúhadházi általános iskolákban a cigány gyerekeket a nem cigányoktól 

jogellenesen elkülönítik és az így elkülönített cigány gyerekeket közvetlenül 

hátrányosan megkülönböztetik, amikor számukra alacsonyabb színvonalú és 

hátrányosan igénybe vehető tárgyi eszközöket, illetőleg feltételeket 

biztosítanak. Ami a jogellenes elkülönítés (szegregáció) kérdését illeti, az 

ítélőtábla szerint nem merült fel adat arra vonatkozóan, hogy az iskolák 

intézkedéseket tettek volna az egyes osztályok etnikai összetételének 

befolyásolására, meghatározták volna etnikai hovatartozás szerint a 

választható iskolákat, elutasították volna a beiratkozni szándékozók 

jelentkezését stb. A bíróság szerint a számadatok alakulását több tényező 

befolyásolhatja, így a lakosság szóródása a településen belül éppúgy, mint 

mondjuk a szülők elhatározása, a gyermekek fizikai és intellektuális 

adottságai. Az ítélőtábla szerint nem lehet egyértelműen arra következtetni, 

hogy a cigánynak tekintett tanulók szóródása az iskolákban valamely 

elkülönítési törekvés következménye lenne. Ugyanakkor az ítélőtábla szerint a 

közvetlen hátrányos megkülönböztetés megvalósult a konkrét esetben, mert az 

egyes iskolaépületek felszereltsége eltérő minőségú volt és a kevésbé 

felszerelt épületekben a roma tanulók lényegesen nagyobb számban vannak 

jelen. 

 

Megítélésünk szerint az ítélőtábla határozata azonban több tekintetben is téves 

következtetéseket tartalmaz. Ami a jogellenes elkülönítéssel kapcsolatos 

megállapításokat illeti, az egyenlő bánásmódról szóló törvény kommentárja is 

megjegyzi, hogy a szegregáció egy állapot, amely egy magatartás (tevés, nem 

tevés vagy mulasztás) eredményeképpen jön létre, függetlenül a magatartás 

célzatosságától, és nem feltétel az elkülönített csoporttal szembeni 

kedvezőtlen bánásmód sem, mert a szegregáció már önmagában hátrány.741 

Márpedig a konkrét ügyben a statisztikai adatok alapján nyilvánvaló, hogy az 

                                                 
741 KÁRPÁTI, BIHARY, KÁDÁR, FARKAS i.m. 65-67. 
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elkülönítés megtörtént, még akkor is, ha azt adott esetben nem az iskola, 

hanem a szülői döntések együttes hatása valósította meg. Ebből következően 

az esetlegesen semleges szándékú hajdúhadházi gyakorlat is megvalósította 

megítélésünk szerint a jogellenes elkülönítést. Az Egyenlő Bánásmód 

Tanácsadó Testület is úgy foglalt állást, hogy adott esetben a szegregáció 

minden aktivitást nélkülöző fenntartása is megvalósíthatja a jogsértést742, ezért 

meglátásunk szerint nem lényeges kérdés az, hogy miért alakult ki az iskolai 

szegregáció a konkrét ügyben. 

 

Álláspontunk szerint ugyanakkor nem állapítható meg az ügyben közvetlen 

hátrányos megkülönböztetés sem, hiszen nem bizonyítható, hogy az iskola a 

gyermekek számára roma származásuk miatt biztosított volna kedvezőtlenebb 

feltételeket. Megvalósult ugyanakkor meglátásunk szerint a közvetett 

hátrányos megkülönböztetés, hiszen az iskola gyakorlata, az épületek 

felszereltsége kétséget kizáróan hátrányosabban érintette a roma, mint a nem 

roma diákokat. Szerencsés lenne, ha a magyar bíróságok is átvennék a 

strasbourgi bíróság D. H. és mások ügyben  hozott ítéletéből következő 

vizsgálati módszerét, nevezetesen, hogy közvetett diszkrimináció gyanúja 

esetén (más bizonyítékokkal együtt, és azokat megfelelően értékelve) 

megfordul a bizonyítási teher, és a bepanaszolt államnak kell igazolnia, hogy a 

kérdéses intézkedés miért nem valósít meg hátrányos megkülönböztetést. 

 

Rendkívül összetett, számos jogi problémát vet fel a jászladányi iskolaügy 

néven elhíresült eset is. Az iskolások egyre nagyobb mértékű elvándorlása 

miatt a település vezetése 2000 novemberében elhatározta, létrehozat egy 

amerikai magániskolát, ahova a „komolyan tanulni vágyó és a házirendet 

betartó” diákok évi 25-30 ezer forintos tandíj ellenében iratkozhattak be. Az 

önkormányzat bérbeadta az önkormányzati iskola újonnan épült szárnyát az 

alapítványi iskolának, melyben a roma gyerekek aránya 10 % körüli, míg a 

                                                 
742 Egyenlő Bánásmód Tanácsadó Testület 2/2007. (III. 23.) számú állásfoglalása Az egyenlő 
bánásmód követelményéről a közoktatásban . 
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leromlott állagú önkormányzati iskolában a roma gyerekek aránya 80 %-os 

volt.743 A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróságon jelenleg744 is folyamatban 

van első fokon az a per, melyben az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek 

Alapítvány és a Jászsági Roma Polgárjogi Szervezet Egyesület annak 

megállapítását kérték a bíróságtól, hogy a jászladányi önkormányzat 

gyakorlata szegregációt és közvetlen faji diszkriminációt valósított meg.745 

Tekintettel arra, hogy a (bármilyen végkimenetelű) ítélettel szembeni 

fellebbezés esetén az ügy a Debreceni Ítélőtábla elé kerülhet majd, kíváncsian 

várjuk, hogy a hajdúhadházi ügyhöz főbb elemeiben hasonló ügyben 

mennyiben fogja tartani magát az ítélőtábla a korábbi álláspontjához. 

 

Az itt bemutatott néhány esetből is látható, hogy Magyarországon is egyre 

súlyosabb problémát jelent a roma diákok oktatásban megvalósuló jogellenes 

elkülönítése. A D. H. és más ok ügyben  hozott ítéletből, amennyiben ez a 

Bíróság megújuló gyakorlatának első komolyabb mérföldkövévé válik az 

elkövetkező években, következik, hogy amennyiben a hazai jogalkotó és 

jogalkalmazó szervek nem változtatnak a romák oktatásával kapcsolatos 

magyar gyakorlaton, úgy a közeli jövőben Magyarország (Csehországhoz 

hasonlóan) számíthat hasonló jellegű ügyben strasbourgi elmarasztalásra. 

 

 

 

 

 

                                                 
743 A jászladányi iskolaügy történetét részletesen lásd: MESSING Vera, Süketek beszéde,  Médiakutató 
2004 tavasz, Forrás: http://www.mediakutato.hu/cikk/2004_01_tavasz/02_suketek_beszede/01.html 
(2008. szeptember 1-i letöltés) 
744 2008. szeptember 1. 
745 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság 16. P. 20.812/2007. (2008. szeptember 1-jén folyamatban 
levő ügy) 
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X. A politikai jellegű jogok és a hátrányos megkülönböztetés 

tilalmának összefüggései 

 

A véleménynyilvánítás szabadsága (10. cikkely), az egyesülési jog (11. 

cikkely) és a szabad választásokhoz való jog (első kiegészítő jegyzőkönyv 3. 

cikkely) a hátrányos megkülönböztetés tilalmával együttes olvasatban több 

közös vonást is mutat. Mindhárom jog esetében igen gyakori, hogy a 

kérelmezők azt állítják, ezen jogukkal párhuzamosan a hátrányos 

megkülönböztetés tilalma is sérült, méghozzá azért, mert politikai nézeteik 

alapján különböztették meg őket hátrányosan. A Bíróság esetjoga alapján 

kijelenthető, hogy az elé terjesztett ügyek döntő többségében úgy ítélte meg, 

hogy az alapul vett cikkely vizsgálata mellett szükségtelen az ügy 14. cikkely 

szempontjából történő elemzése. Ezen álláspontját a Bíróság azzal indokolta, 

hogy az eset a hátrányos megkülönböztetés tilalma vonatkozásában egyetlen 

új elemet sem tárt fel. Éppen ezért, bár meglehetősen sok ilyen jellegű ügy 

került a Bíróság elé, rendkívül kevés olyan eset említhető, ahol a 14. cikkely 

sérelme is megállapításra került.  

 

10.1 A politikai jogok gyakorlásával kapcsolatos ügyek 

 

A politikai jogok gyakorlásával kapcsolatosan kiindulópontként 

megjegyezzük, hogy az államok rendkívül tág mérlegelési jogkörrel 

rendelkeznek a tekintetben, hogy hogyan, milyen időközönként és milyen 

feltétekkel bonyolítják le a választásokat. Általánosságban elmondható, hogy a 

választási rendszer alapelemei nem minősülnek jogsértőnek, függetlenül attól, 

hogy adott esetben egyes társadalmi csoportokat kétségtelenül hátrányosan 

érinthetnek a választásokra vonatkozó előírások. Így nem minősül jogsértőnek, 

ha a külföldön levő állampolgárok nem élhetnek szavazati jogukkal746, vagy 

                                                 
746 ECommHR, X és Association Y kontra Olaszország ügy , 1981. május 6-i elfogadhatósági határozat 
(ügyszám: 8987/80), rendelkező rész 3. pont 
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ha a felsőházi választások során az alsóházhoz képest eltérő korhatárt 

határoznak meg a választhatóság feltételeként, miként az sem jogsértő, ha 

bizonyos személyek (így a konkrét ügyben a király fia) választások nélkül 

tagjává válhatnak a felsőháznak.747 Ugyanakkor, az ENSZ Emberi Jogi 

Bizottságának gyakorlata alapján kijelenthető, hogy kizárólag a hivatalos, 

állam által szervezett választások esetén nem minősül jogsértőnek az egyes 

személyeket valamilyen oknál fogva megkülönböztető választási szabályzat, 

nem tekinthető jogszerűnek viszont az üzemi tanácsi választásokon az EGT-

államok polgárai és harmadik államok polgárai közötti különbségtételt 

lehetővé tevő jogszabály.748 

 

Mindösszesen egy, az Aziz esetben  állapította meg a Bíróság a választójoggal 

összefüggésben a hátrányos megkülönböztetés tilalmának sérelmét, amikor is 

a ciprusi hatóságok nem voltak hajlandóak a választói névjegyzékbe felvenni 

egy Nicosiában élő, ciprusi állampolgársággal rendelkező, de a török ciprusi 

közösséghez tartozó személyt, aki ezáltal sem a török, sem pedig a görög 

ciprusi választásokon nem rendelkezett választójoggal.749 Meglátásunk szerint 

a marasztalás annak köszönhető, hogy a ciprusi kormány a saját állampolgárok 

között tett származáson alapuló különbséget, az ugyanis természetesnek 

tekinthető, hogy a választásokon jellemzően csak a saját állampolgárok 

rendelkeznek szavazati joggal. Álláspontunkat látszik alátámasztani a 

Mathieu -Mohin és Clerfayt ügyben 750 hozott ítélet is, melyben a Bíróság a 

képviselővé megválasztott állampolgárok közötti nyelvi különbségtételt 

fogadta el jogszerűnek, az alábbiak szerint. A két vallon képviselőt egy 

elfranciásodott flamand körzetben választották meg, a problémát pedig a 

képviselői esküjük nyelve jelentette. Francia nyelvű eskü esetén nem vehetnek 

részt a választókörzetük szerint illetékes flamand tanács munkájában, míg 

                                                 
747 ECommHR, W., X., Y. és Z. kontra Belgium ügy , 1975. május 30-i elfogadhatósági határozat 
(ügyszám: 6745/74, 6746/74), rendelkező rész 4. pont 
748 HRC, Karakurt kontra Ausztria ügy,  Communication No. 965/2000, 2002. április 4-i ajánlás, lásd 
az ajánlás 8.4 pontját 
749 ECHR, Aziz kontra Ciprus ügy , 2004. június 22-i ítélet (ügyszám: 69949/01) 37. pont 
750 ECHR, Mathieu -Mohin and Clerfayt kontra Belgium ügy , 1987. március 2-i ítélet (ügyszám: 
9267/81) 58-59. pontok 
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flamand eskü esetén nem vehetnek részt a francia közösség tanácsának 

munkájában, mely pedig a választópolgáraik többségét érintő döntéseket 

hozott.751 A Bíróság azonban elfogadta, hogy Belgiumot a konkrét esetben egy 

jogszerű szándék, nevezetesen a nyelvi viszályok lecsillapítása vezette, mely 

jogszerű célként elfogadhatóvá teszi a kérdéses intézkedést.752 Arnardóttir a 

belga nyelvi üggyel  párhuzamot vonva találóan állapítja meg, hogy a nyelvi 

alapon történő különbségtétel szemlátomást olyan a Bíróság gyakorlatában, 

ahol rendkívül tág teret hagy a tagállamok mérlegelési jogkörének.753 

 

Hasonlóan a kevésbé szigorú teszt mércéje érvényesül a szakszervezetekkel 

kapcsolatos ügyek vizsgálata során is754, melyből következő módon nem 

minősül jogellenesnek a reprezentatív és a nem reprezentatív szakszervezetek 

közötti755, vagy éppen a sztrájkoló és nem sztrájkoló szakszervezetek, illetőleg 

azok tagsága közötti különbségtétel sem.756 Meglátásunk szerint ez a 

megközelítés teljes mértékben összhangban van az általunk már korábban 

felvázolt, eljárásjogi cikkek „objektív”, a jogalkotás sajátosságaiból fakadó 

jogsértésekor alkalmazott megközelítéssel, melynek lényege, hogy a 

jogalkotás során szükségképpen sor kerül a jogalanyok osztályozására, ami 

azonban az esetek többségében valamilyen jogszerű céllal mindig igazolható. 

A Bíróság az esetek többségében elfogadja az állam által kimentésként 

felhívott jogszerű célt, mondván, nincs oka annak feltételezésére, hogy a 

kormány valójában más, eltitkolt cél érdekében cselekedett volna.757 A 

Bíróság csak akkor vitatja ezen cél valódiságát, ha a kérelmező valamilyen 

ésszerű magyarázatot felhívva kétségbe vonja annak létét vagy szerepét a 

                                                 
751 Az ítéletet részletesen elemzi: KOVÁCS Péter [2004] i.m.  224-225. 
752 BERGER, KONDOROSI i.m. 475. 
753 ARNARDÓTTIR i.m. 140. 
754 GOMIEN, Donna, HARRIS, David, ZWAAK, Leo, Law and Practice of the European Convention on 
Human Rights and the European Social Charter,  Council of Europe Publishing, Strasbourg, 1996, 
351. 
755 Belga rendőrség nemzeti szakszervezének ügyében hozott ítélet  48. pont 
756 ECHR, Schmidt és Dahlström kontra Svédország ügy , 1976. február 6-i ítélet (ügyszám: 5589/72) 
39-41. pontok 
757 BERGER, KONDOROSI i.m.  466. 
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kérdéses állami intézkedésben.758 A Schmidt és Dahlström ügy  jelentősége 

ezen túlmenően még abban ragadható meg, hogy a Bíróság egyértelműen 

elválasztotta az állam mint közhatalmi funkciókat gyakorló entitás és az állam 

mint magánmunkáltató szerepét, mely különbségtétel egyebek között az állam 

mint bérbeadó szerepének kérdéseit elemző, dolgozatunk 8.3 fejezetében 

részletesen is bemutatott Larkos ügyben  is visszaköszön.759 Ebbe az ítélkezési 

vonulatba tökéletesen illeszkedik a magyar vonatkozású Rekvényi ügy 760 is, 

ahol a Bíróság elfogadta jogszerű célként a rendszerváltás utáni időszak 

Magyarországán a fegyveres testületek hivatásos állományú tagjai politikai 

tevékenységének korlátozását.761 Az ítéletben szereplő azon megfogalmazás, 

miszerint „még ha feltételezzük is, hogy a rendőrség hivatásos állományú 

tagjai az átlagpolgárokhoz hasonló helyzetben levőnek tekinthetők” 762, 

Arnardóttir szerint egyértelműen arra utal, hogy a Bíróság nem tartotta 

fontosnak ezt a fajta különbségtételt.763 Valóban, miként azt a Bíróság más 

ügyben már korábban is rögzítette764, a fegyveres testületek tagjai és a civilek 

jellemző módon nincsenek egymással összehasonlítható helyzetben, mely 

megállapítás a Rekvényi ügyben  is megállja a helyét.765 

 

A gyülekezési és egyesülési jog más esetekben, azaz magánszemélyek egymás 

közötti viszonylataiban történő korlátozása viszont már szigorúbb megítélés 

alá esik a Bíróság gyakorlatában, függetlenül attól, hogy ez milyen okból 

történik. Éppen ezért bár elvileg elfogadható, ha közhivatalok viselői 

kötelesek nyilatkozni titkos társaságokban betöltött pozíciójukról, azonban ez 

a korlátozás csak akkor tekinthető megfelelőnek, ha az állam működésére 

veszélyt jelentő valamennyi társaságot egységesen kezelnek a hatóságok. 

                                                 
758 GERARDS [2005] i.m.  139. 
759 GERARDS [2005] i.m.  118. 
760 Az ügyet, annak hátterével együtt magyar nyelven ismerteti: WELLER Mónika, A Rekvényi ügy , 
Acta Humana 1999. No. 35-36. 78-101, illetőleg BÁN Tamás, A Rekvényi -ügy és környéke,  
Fundamentum 1999/3. 94-100. 
761 Rekvényi ítélet  41. pont 
762 Rekvényi ítélet  68. pont 
763 ARNARDÓTTIR i.m. 134. 
764 Engel és mások ítélet 72-73. pontok 
765 A fegyveres testületek tagjaival kapcsolatos ügyek áttekintését lásd például: KOVÁCS Péter [1997] 
i.m. 12-30. 
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Amennyiben viszont ilyen nyilatkozattételi kötelezettség csak a 

szabadkőműves társaságokra vonatkozik, de nem vonatkozik például a 

rasszista, xenofób vagy éppen militáns jellegű társaságokra, egyértelműen 

megsérül a hátrányos megkülönböztetés tilalma.766 Hasonló módon jelent 

korlátozást, ha egy homoszexuális egyesület tervezett felvonulását a varsói 

hatóságok azzal tiltják meg, hogy részletes közlekedésszervezési terv 

becsatolását várják el egy varsói melegfelvonulás szervezőitől, miközben más 

tüntetések esetében eltekintenek az ilyen dokumentum becsatolásától. A 

Bíróság ebben az ügyben hozott ítéletét azonban csak elviekben tudjuk 

elfogadni, a konkrét ügy vonatkozásában nem. A kérelmezők azt állították, 

hogy a tüntetés megtiltása azért történt, mert Varsó polgármestere egy 

újságban egyértelműen a melegfelvonulást ellenző kijelentéseket tett, amikor 

úgy nyilatkozott, hogy szeretné megtiltani a rendezvényt. A kérelmezők 

állítása szerint a polgármester közrehatása azért nyilvánvaló, mert a 

nyilatkozat tételét követően került sor az engedély megtagadására. A Bíróság 

úgy ítélte meg, hogy ésszerűen feltételezhető, hogy a döntéshozatali eljárásban 

a polgármester véleményét figyelembe vették, hiszen csak a nyilatkozat 

megjelenését követően bírálták el a varsói hatóságok érdemben a beadványt, 

mely eljárás éppen ezért megvalósította a hátrányos megkülönböztetés 

tilalmának sérelmét is.767 Meglepőnek tartjuk, hogy a Bíróság ebben az 

ügyben nem várt el minden kétséget kizáró bizonyítékot („beyond reasonable 

doubt”) , hanem úgy fogalmazott, hogy egy ésszerűen feltételezhető 

álláspontról van szó („it may be reasonable surmised”) . Különösen 

problémásnak tűnik, hogy a Bíróság minden további vizsgálat nélkül elfogadta 

ehhez a feltételezéshez elegendő bizonyítékul a polgármester egy újságban 

megjelent interjúját.768 Jóllehet ez a megközelítés következik abból a korábbi, 

a Bíróság esetjogán alapuló állításunkból, hogy a Bíróság akkor vitatja a 

                                                 
766 ECHR, Grande Oriente D’Italia di Palazzo Giustiniani kontra Olaszország (No. 2.) ügy , 2007. 
május 31-i ítélet (ügyszám: 26740/02) 41-56. pontok 
767 ECHR, Baczkowski és mások kontra Lengyelország ügy , 2007. május 3-i ítélet (ügyszám: 1543/06) 
100. pont 
768 VAN DEN BOGAERT, Sina, ECHR Rules on Illegal Ban of Warsaw Equality Parade: The Case of 
Baczkowski and Others v. Poland,  German Law Journal Vol. 8. (2007.) Issue 9. 901. 
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kormány álláspontját egy intézkedéssel kapcsolatosan, ha a kérelmező így 

nyilatkozik, ennek ellenére a konkrét ügyben meglátásunk szerint a kellő 

alátámasztottság hiánya miatt vitatható döntés született. Ez még akkor is igaz, 

ha korábban elfogadtuk kiemelt prioritásként az Európa Tanács nemek közötti 

különbségtétel felszámolását célzó lépéseit, és ebből következő módon az 

ilyen jellegű esetek ab ovo  diszkrimináció-gyanús kategóriába sorolását.769 

Álláspontunk szerint a konkrét ügyben is helyesebb lett volna a bizonyítási 

teher megfordítása, és a bepanaszolt államtól elvárni annak igazolását, hogy 

nem történt ilyen jellegű diszkrimináció – mely megközelítés egyébként a 

Bíróság eddigi esetjoga alapján ugyancsak problémás, hiszen a bizonyítási 

teher megfordításával kizárólag indirekt diszkrimináció esetén 

találkozhattunk. 

 

Érdekes megfigyelni a Bíróság gyakorlatát azon esetekben, ha a kérelem több 

olyan területet érint, melyekben a Bíróság nem egyforma szigorúsággal jár el, 

miként történt az a Chassagnou ügybe n is. A kérelmező francia állampolgárok 

azt kifogásolták, hogy egy francia törvény kötelezően előírta számukra egy, a 

településükön megalakult vadászegyesülethez való csatlakozást, és a földjükre 

vonatkozó vadászati jog átadását. Ez a kötelezettség azonban nem minden 

földtulajdonost terhelt, csak azokat, akiknek a birtoka nem ért el egy bizonyos 

minimális méretet (egyes megyékben 20, más megyékben 60 hektárt). A 

kérelmezők mind a tulajdonhoz való jog, mind pedig az egyesülési jog 14. 

cikkel együttes olvasatban történő megsértését felhívták beadványukban, a 

Bíróság azonban az egyesülési jog oldaláról közelítette meg elsősorban a 

kérdést, amikor megállapította, hogy egyrészt az eltérő birtokmérettel 

rendelkező személyek egymással összehasonlítható helyzetben vannak, 

másrészt pedig a francia kormány semmilyen ésszerű indokot nem tudott 

felhozni arra nézvést, hogy a nagybirtokosok számára miért nem kötelező a 

vadásztársasághoz való csatlakozás.770 Látható, hogy míg az egyesülési jog 

                                                 
769 Erről bővebben lásd a dolgozat 8.1 fejezetét. 
770 Chassagnou ítélet  121. pont 
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vonatkozásában a Bíróság általában szigorúbb, a tulajdonjog vonatkozásában 

pedig enyhébb megítélést alkalmaz, addig a konkrét ügyet a Bíróság 

egyértelműen a szigorúbb teszt alapján döntötte el.771 Meglátásunk szerint 

azonban a Chassagnou ítélet  nem értelmezhető úgy, hogy a Bíróság a 

tulajdonjog vonatkozásában is elmozdulna a szigorúbb teszt alkalmazása felé, 

miként ezt a későbbiekben is bemutatjuk majd. 

 

10.2 Politikai nézetekkel, illetőleg a médiával kapcsolatos ügyek 

 

Ami a politikai nézetekkel kapcsolatos eseteket illeti, általánosságban 

elmondható, hogy a Bíróság egyetlen esetben sem állapította meg a hátrányos 

megkülönböztetés tilalmát kimondó cikkely sérelmét ilyen vonatkozásban. 

Ennek okát leginkább abban látja a szakirodalom, hogy a hátrányos 

megkülönböztetés tilalmát objektív kategóriák alapján vizsgálja csak a 

Bíróság, márpedig ezen ügyek jelentős részében pusztán a kérelmező 

személyes benyomása alapján állítható, hogy politikai nézeteire tekintettel 

történt volna hátrányos megkülönböztetés772, az a külvilág számára nem 

érzékelhető.773 Éppen ezért nem meglepő, hogy ezen ügyek döntő többségében 

nem talál a Bíróság arra vonatkozóan bizonyítékot, hogy valóban politikai 

vélemény alapján történt volna a különbségtétel.774 A Bíróság ezen ügyekben 

jellemző módon a „nincs ok annak feltételezésére” („no reason to believe”)  

fordulattal érzékelteti ezt a megközelítést.775 Megjegyezzük azonban, hogy az 

utóbbi időben mintha változás állna be a Bíróság ítélkezési gyakorlatában, 

amennyiben több kurd származású újság, illetőleg újságíró hasonló jellegű 

kérelmét elfogadhatóvá nyilvánította, igaz, a török állam érdemi 

marasztalására mind ez ideig nem került sor, köszönhetően annak, hogy 

                                                 
771 ARNARDÓTTIR i.m. 162. 
772 OPSAHL i.m. 177. 
773 TILK i.m. 382. 
774 MORAWA i.m. 177. 
775 ECHR, Özgür Gündem kontra Törökország  ügy,  2000. március 16-i ítélet (ügyszám: 23144/93) 75. 
pont 
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Törökország békés megállapodást kötött az érintett kérelmezőkkel.776 Más 

kérdés, hogy amennyiben az előző alfejezetben említett Baczkowski ítéletet  

nem „magányos fecskének”, hanem egy új szemléletmód első ítéletének 

tekintjük, úgy a török állam marasztalása meglátásunk szerint nem várhat 

sokáig magára. Ettől függetlenül, az ebben az esetben megfogalmazott 

aggályainkat a politikai jellegű ügyek vonatkozásában továbbra is fenntartjuk. 

A teljesség kedvéért megjegyezzük, hogy nem kizárólag Törökország ellen 

kezdeményeztek politikai nézetek alapján történő különbségtétel miatt eljárást, 

hanem például az Egyesült Királyság ellen is777, azonban a Bíróság ítélkezési 

gyakorlata az ilyen jellegű ügyekben országtól függetlenül egységesnek 

mondható, és a kétséget kizáró bizonyíték szintjét követeli meg a 

kérelmezőktől minden esetben.778 

 

Az egyes sajtótermékek közötti különbségtétel lehetősége is felmerült a 

Bíróság esetjogában, azonban jellemző módon azt mondhatjuk, hogy az egyes 

lapok nincsenek egymással összehasonlítható helyzetben, amennyiben nem 

éppen ugyanazok az írások jelennek meg bennük, ily módon a hatóságok 

esetleges reakciói sem lesznek szükségképpen egyformák.779 Nem tekintette a 

Bíróság egymással összehasonlítható helyzetben levőnek egy állatvédelmi 

egyesület húsmentes életre buzdító reklámfilmjét a húsipar saját termékeit 

népszerűsítő reklámfilmjeivel sem780, lényegében a hirdetések célja alapján 

téve különbséget781, mondván, amíg a húsipari reklámok célja a forgalom 

növelése és ezáltal saját gazdasági teljesítményük fokozása, addig a kérelmező 

szervezet reklámja a húsfogyasztás csökkentésére irányul, és ezáltal nem a 

kereskedelemmel, hanem az állatvédelemmel hozható összefüggésbe.782 Ebből 

                                                 
776 lásd például: ECHR, Ali Özler kontra Törökország ügy,  2001. január 30-i elfogadhatósági 
határozat, illetőleg 2002. július 11-i baráti megállapodást rögzítő ítélet (ügyszám: 25753/94) 
777 Handysid e ítélet 48-49. pontok 
778 HARRIS i.m.  477. 
779 ECHR, The Sunday Times kontra Egyesült Királyság (No. 1.) ügy , 1979. április 26-i ítélet 
(ügyszám: 6538/74) 72. pont 
780 ECHR, VgT Verein Gegen Tierfabriken kontra Svájc ügy , 2001. június 28-i ítélet (ügyszám: 
24699/94) 88. pont 
781 MORAWA i.m. 165. 
782 VgT Verein Gegen Tierfabriken ítélet  87. pont 
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az ítéletből meglátásunk szerint az következik, hogy a Bíróság a sajtó esetében 

nem elégszik meg az egymással összehasonlítható helyzet bizonyításával, 

hanem egyenesen azonos helyzet igazolását várja el. Bár ilyen helyzetek 

meglehetősen ritkán fordulnak elő, mégis tudunk erre is példát hozni a Bíróság 

esetjogából, igaz, érdemi ítélet nélkül. A kurd származású kérelmező azt 

kifogásolta, hogy lapja ellen vizsgálat indult egy, a kurdokkal kapcsolatos írás 

miatt, miközben más, ugyanezt az írást leközlő, nem kurdok által kiadott lap 

ellen a hatóságok nem kezdeményeztek eljárást.783 Bár a török kormány 

védekezésében arra helyezte a hangsúlyt, hogy nem kizárólag egyetlen cikk 

miatt indult eljárás a kérelmezővel szemben, mégis jobbnak látta békés 

megállapodás keretében rendezni a jogvitát. Meglátásunk szerint ebben az 

ügyben a Bíróság nagy valószínűséggel megállapította volna a hátrányos 

megkülönböztetés tilalma véleménynyilvánítás szabadságával együttes 

olvasatban történő megsértését, hiszen nem hogy összehasonlítható, de 

egyenesen azonos szituációban voltak a kérdéses lapok. 

 

A korábbiakban, az állam területén érvényesülő jogszabályokkal 

kapcsolatosan bemutattuk, hogy jellemző módon nem valósít meg hátrányos 

megkülönböztetést, ha az állam valamely jogszabályt nem az egész területén, 

hanem csak egy részén rendel alkalmazni. A sajtó tevékenységével 

kapcsolatosan ennél is tovább kellett mennie a Bíróságnak, amikor azt 

vizsgálta, hogy hátrányosan megkülönbözteti-e az állam a területén bejegyzett 

sajtótermékeket, ha nem engedélyezi egy bizonyos ügyről tudósítások 

közlését, miközben az országban ugyanúgy terjesztett külföldi lapok számára 

ez a lehetőség rendelkezésre áll.784 A Bíróság ezen ügyekben következetesen 

azt az álláspontot képviseli, hogy a belföldi és külföldi sajtótermékek 

nincsenek egymással összehasonlítható helyzetben, amennyiben az érintett 

állam joghatósága értelemszerűen csak a belföldi lapokra terjedhet ki, ily 

                                                 
783 ECHR, Taniyan kontra Törökország ügy , 2002. december 5-i elfogadhatósági határozat (ügyszám: 
29910/96) 
784 ECHR, The Sunday Times kontra Egyesült Királyság (No. 2.) ügy , 1991. november 26-i ítélet 
(ügyszám: 13166/87), és ECHR, Observer és Guardian kontra Egyesült Királyság ügy , 1991. 
november 26-i ítélet (ügyszám: 13585/88) 
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módon objektíve nincs lehetősége a külföldi lapokra vonatkozó korlátozó 

rendelkezések elfogadására.785 Ezen megállapításnak különös jelentősége van 

napjainkban az internetes oldalak tartalmával kapcsolatos kérdések vizsgálata 

során, hiszen a világhálón annak sajátosságából adódóan bárki, tartózkodási 

helyétől függetlenül szinte bármely országban létrehozott oldalak 

megtekintését el tudja érni. Analógia útján ezen esetekből következik, hogy 

nem valósít meg hátrányos megkülönböztetést az az ország, amely az 

internetes tartalmak vonatkozásában a többieknél szigorúbb előírásokat rögzít.  

 

Ehelyütt kell megemlítenünk a magyar közéletben csak „gyűlöletbeszédként” 

(„hate speech ”) elhíresült, tartalmában elfogadhatatlan kijelentések és a 

hátrányos megkülönböztetés tilalma kapcsolatát is.786 Már önmagában a 

gyűlöletbeszéd kategóriájának meghatározása sem egyszerű, de általában 

megállapítható, hogy a homofób vagy éppen rasszista jellegű megállapítások 

kétségkívül ebbe a kategóriába sorolhatóak.787 Az ilyen jellegű 

megnyilvánulásokkal, a demokratikus értékrendet támadó cselekedetekkel 

szemben az államok rendkívül nagy szabadsággal rendelkeznek a fellépésére, 

mely mozgástér az Egyezmény joggal való visszaélés tilalmát kimondó 17. 

cikkéből788 vezethető le elsődlegesen.789 Ugyanakkor minden esetben kérdés, 

mennyiben kell a véleménynyilvánítás szabadságára, a vélemények 

pluralizmusára tekintettel lenni ilyen esetekben, és mennyiben kell a hátrányos 

megkülönböztetés tilalmát figyelembe venni. Meglátásunk szerint helyes az a 

megközelítés, amely abból indul ki, hogy amennyiben a véleménynyilvánítás 

szabadsága más hasonló alapjoggal, például a faji diszkrimináció tilalmával 

                                                 
785 Observer és Guardian ítélet  73. pont 
786 Erről a kérdésről bővebben lásd: PÁKOZDY Csaba, „A véleménynyil vánítás szabadsága és a 
nemzetközi jog, különös tekintettel az Emberi Jogok Európai Bíróságának joggyakorlatára” , Miskolc, 
2005 (kézirat), 3.1.4.3. fejezetét 
787 Részletesen lásd: HEINZE, Eric, Viewpoint Absolutism and Hate Speech,  The Modern Law Review, 
Vol. 69. (2006.) Issue 4, 543-582. 
788 Az Egyezmény egyetlen rendelkezését sem lehet úgy értelmezni, hogy az bármely állam, csoport 
vagy személy számára jogot biztosítana olyan tevékenység folytatására vagy olyan cselekedet 
végrehajtására, amely az Egyezményben foglalt jogok és szabadságok megsértésére vagy pedig az 
Egyezményben meghatározottnál nagyobb mértékű korlátozására irányul. 
789 BAKIRCIOGLU, Onder, The Application of the Margin of Appreciation Doctrine in Freedom of 
Expression and Public Morality Cases,  German Law Journal, Vol. 8. (2007.), Issue 7. 726.  
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ütközik, nem szabad egyik jogot sem a másik fölé helyezni, hanem a kettő 

közötti egyensúlyt kell megtalálni790, amit esetről esetre mérlegelve lehet csak 

megtenni. 

 

A gyűlöletbeszéd fent említett jogi megítéléséből következik, hogy a politikai 

nézetek nem csak a média tevékenysége esetében, hanem a mindennapi 

életben is vizsgálat tárgyát képezhetik. Ami a politikai nézetek miatt a nemzeti 

bíróság előtt lefolytatott perek „koncepciós” jellegét illeti, a Bíróság 

következetesen úgy véli, hogy ezt sem a tisztességes eljáráshoz való jogot 

deklaráló 6. cikkel, sem pedig a véleménynyilvánítás szabadságát deklaráló 

10. cikkel összefüggésben nem valósít meg hátrányos megkülönböztetést, 

abból a megfontolásból, hogy a kérelmezők nem tudják valószínűsíteni 

eljárásukban a politikai motívumot.791 A múltbeli politikai tevékenység miatt a 

mindennapokban betöltött jogkövetkezményekkel kapcsolatosan viszont a 

Bíróság részben eltérő álláspontot képvisel. Két litván ügyben792 is a 

kérelmezők a rendszerváltást megelőzően a szovjet állambiztonsági szolgálat 

(KGB) alkalmazottai voltak, akikre kiterjedt a rendszerváltás után közel tíz 

évvel elfogadott azon litván törvény hatálya, mely korlátozta a „volt KGB 

tisztek” munkavállalását a magánszférában is. A Bíróság meggyőződése 

szerint azonban ez a magán- és családi élet viszonyaiba történő 

beavatkozásként értékelhető, és nem hozható közvetlen összefüggésbe a 

véleménynyilvánítás szabadságával, amennyiben nem korábbi személyes 

véleményük, hanem korábbi munkavállalásuk képezi a megkülönböztetés 

alapját.793 Ami egyébként a múltbeli politikai tevékenység értékelését illeti, 

Ovey és White úgy véli, az állami alkalmazottak, köztisztviselők körében 

                                                 
790 COHEN-JONATHAN, Gérard, Discrimination raciale et liberté d’expression , Revue universelle des 
droits de l’homme, Vol. 7. (1995.) No. 1-3. 6. 
791 Lásd például: ECHR, Hummatov kontra Azerbajdzsán ügy , 2006. május 18-i elfogadhatósági 
határozat (ügyszám: 9852/03, 13413/04) rendelező rész 6. pont, vagy éppen: ECommHR, Stoitchkov 
és Shindarov kontra Bulgária  ügy , 1995. június 28-i elfogadhatósági határozat (ügyszám: 24571/94, 
24572/94) rendelkező rész 5. pont 
792 ECHR, Rainys és Gasparavicius kontra Litvánia ügy , 2005. április 7-i ítélet (ügyszám: 70665/01, 
74345/01), és ECHR, Sidabras és Dziautas kontra Litvánia üg y, 2004. július 27-i ítélet (ügyszám: 
55480/00, 59330/00) 
793 Rainys és Gasparavicius ítélet  71-72. pontok 
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elvárható a feddhetetlen múlt, azonban a magánmunkáltatók esetében az 

államnak nincs ilyen szabályozási lehetősége.794 Megjegyezzük, hogy a 

Sidabras ügyben  két különvélemény is született. Loucaides bíró meglátása 

szerint azért nem történt hátrányos megkülönböztetés a magán- és családi élet 

vonatkozásában sem, mert nincsenek egymással összehasonlítható helyzetben 

azok, akik a KGB-nél dolgoztak korábban, és azok, akik nem.795 Thomassen 

bíró pedig úgy ítélte meg, hogy a KGB-nél történő munkavállalás mint 

különbségtétel nem tekinthető sem olyannak, amely az egyén személyes 

választásától függ (vallás, politikai vélemény, szexuális orientáció, nemi 

identitás), sem pedig olyannak, mely az egyént objektíve megilleti (nem, faj, 

fogyatékosság és életkor).796 Meglátásunk szerint Thomassen egyértelműen a 

Kjeldsen , Busk Madsen és Pedersen  ügyben  lefektetett azon formulára utalt 

vissza, mely szerint a hátrányos megkülönböztetés alapja kizárólag az egyén 

személyes tulajdonsága lehet, azonban, szemben a Bíróság eddigiekben is 

részletesen bemutatott kiterjesztő jellegű megközelítésével, Thomassen 

egyértelműen ennek megszorító értelmezését javasolta. A konkrét ügyben 

azonban helyesnek tartjuk a Bíróság azon megközelítését, hogy a múltbeli 

tevékenység utólagos értékelése a magán- és családi élethez való jog sérelmét 

jelentheti, ha ez az értékelés nem a közszférában, hanem a magánszférában 

történő munkavállalásra vonatkozik, a személyes tulajdonságok kiterjesztő 

értelmezésébe pedig a múltbeli politikai tevékenység is beleértendő. 

 

 

 

 

 

                                                 
794 OVEY, WHITE i.m. 413. 
795 Loucaides bíró részben eltérő véleménye a Sidabras és Dziutas ügyben  
796 Thomassen bíró részben eltérő véleménye a Sidabras és Dziutas ügyben  
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XI. A tulajdonhoz való jog és a hátrányos megkülönböztetés 

tilalmának kapcsolata 

 

Az Egyezmény első kiegészítő jegyzőkönyv első cikkében rögzített 

tulajdonhoz való jog nem tekinthető klasszikus értelemben vett első 

generációs jognak, hiszen jelentősnek tekinthető gazdasági és szociális 

tartalommal is bír, amennyiben a tulajdonjoghoz kötődik például az állami 

lakáspolitika, vagy éppen a szociális politika egy része is. Az Emberi Jogok 

Európai Egyezménye azonban nem csak ezen cikkely vonatkozásában 

foglalkozik gazdasági és szociális aspektusokkal. Kardos szerint ezen 

folyamat kezdetének az a lépés tekinthető, amikor a Bíróság az Egyezmény 6. 

cikkében foglalt bírósághoz fordulás jogát kiterjesztette egyes 

társadalombiztosítási ellátások területére797, mondván, azok alapvetően 

magánjogi (polgári jogi) jellegűek.798 Napjainkra már ez a folyamat az 

Egyezmény legtöbb cikkelyével kapcsolatosan végbement, így például a 

magán- és családi élet védelmét deklaráló 8. cikkel799 vagy éppen a kínzás, 

embertelen, megalázó bánásmód tilalmát kimondó 3. cikkel összefüggésben 

is800 felmerülhetnek érdemben gazdasági és szociális jellegű kérdések a 

Bíróság által vizsgált ügyekben. 

 

Ez a megközelítés ugyanakkor alapjaiban tér el a dolgozatunk 1.2.1 

fejezetében már korábban bemutatott, 1966-os ENSZ egyezségokmányokkal 

kapcsolatos gyakorlattól, hiszen a Zwaan -de Vries és Broeks ügyekben  az 

ENSZ Emberi Jogi Bizottsága úgy foglalt állást, hogy a munkanélküliek 

ellátásáról szóló holland törvény a nőkkel szembeni hátrányos 

megkülönböztetést valósított meg, azaz a szociális jellegű jogok esetében is 

                                                 
797 Lásd például: ECHR, Feldbrugge kontra Hollandia ügy , 1986. május 29-i ítélet (ügyszám: 
8562/79) 26-40. pontok 
798 KARDOS Gábor, A szociális biztonsághoz való jog védelme a nemzetközi jogban,  Fundamentum 
2000/3. 11. 
799 Erre példaként lásd a dolgozatunk 7.2 fejezetében már bemutatott Schuler Zgraggen ügyet , 
melyben a svájci nyugdíjszabályokkal foglalkozott a Bíróság. 
800 CASSESE, Antonio, Can the Notion of Inhuman and Degrading Treatment be Applied to Socio -
Economic Conditions? European Journal of International Law Vol. 2. (1991.) No. 2. 141-145. 
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lehetséges az egyéni panaszok benyújtása. Az Emberi Jogok Európai Bírósága 

azonban szemlátomást nem azt a megoldást választotta, hogy egy, az 

Egyezményben foglalt jogra (nevezetesen a hátrányos megkülönböztetés 

tilalmára) más nemzetközi jogi dokumentumban (például az ugyancsak az 

Európa Tanács keretében megalkotott Európai Szociális Chartában) foglalt 

joggal összefüggésben hivatkozna, hanem az Egyezményen belül teremtette 

meg a szociális jellegű jogok érvényesíthetőségének feltételeit. 

 

Ami a tulajdonhoz való jog és a hátrányos megkülönböztetés tilalma 

kapcsolatának további sajátosságát illeti, lényeges hangsúlyoznunk, hogy a 

tulajdonjog tipikusan olyan jognak tekinthető, amely hozzávetőlegesen azonos 

feltételekkel illeti meg a magán- és jogi személyeket. Ebből következő módon 

meglátásunk szerint ezen esetekben a Bíróságnak még a szokásosnál is 

tágabban kell értelmeznie a Kjeldsen , Busk Madsen és Pedersen  ügyben  

megalkotott azon formulát, miszerint a hátrányos megkülönböztetés tilalma 

kizárólag személyhez kapcsolódó jogok esetében képzelhető el, mint amilyen 

tipikusan a faj, nem, nyelv vagy éppen a vallás.801 Ráadásul a tagállamokban a 

tulajdon jogi szabályozását tipikusan olyannak tekinthetjük, amely a 

részletszabályokban eltérő, gondolva itt például a birtokmaximum szabályaira 

vagy éppen a jogi személyek tulajdonszerzésének egyes kérdéseire, és csak a 

tulajdonjog klasszikus tartalmában figyelhető meg az államok közötti európai 

konszenzus. Ellenpontként pedig azt is rögzíthetjük, hogy a szabadpiaci 

verseny sajátosságának tekinthető, hogy az egyes jogalanyok eltérő mértékű 

tulajdonnal rendelkezhetnek.802 Mindezekből következő módon a Bíróság a 

tagállamok széles mérlegelési jogkörét hangoztatja a tulajdonjoggal 

kapcsolatos ügyekben, melynek egyik megnyilvánulási formájaként a Bíróság 

a legtöbb esetben kifejezetten rögzíti, hogy a nemzeti hatóságok jobb 

helyzetben vannak az ügy eldöntésére, mint maga az Emberi Jogok Európai 

Bírósága.803 Hasonló a helyzet tehát, mint az eljárásjogi cikkek esetében804, 

                                                 
801 GERARDS [2005] i.m.  112. 
802 THORNBERRY i.m. 256-258. 
803 GERARDS [2005] i.m.  180. 
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ahol a Bíróság ugyancsak abból a feltételezésből indul ki, hogy a nemzeti 

bíróságok vannak előnyösebb helyzetben az ügyek érdemi elbírálására, és a 

Bíróság feladata „csupán” a legsúlyosabb jogsértések vizsgálata lehet.  

 

Ilyen súlyos jogsértésnek tekinthető, ha az állam eltérő birtokmérethez minden 

ésszerű magyarázat nélkül eltérő jogi következményeket fűz a vadászati jog 

gyakorlásával összhangban805, miként az is, ha az állam egy adott területen 

csak néhány tulajdonos építési engedélyét vonja vissza, miközben ugyanazon 

körzetben levő más tulajdonosok építési engedélyét érintetlenül hagyja.806 A 

szociális szempontok (a korábban, a magán- és családi élethez való joggal 

összhangban rögzítetteknek megfelelően) adott esetben indokolhatják a 

különbségtételt, ami egyértelműen egy kevésbé szigorú teszt alkalmazását 

jelzi. Nem csak szociális megfontolások miatt lehet azonban egy állami 

intézkedés ésszerű, hanem adott esetben környezetvédelmi807 okokból 

kifolyólag is. 

 

Nem igazán következetes azonban a Bíróság a tekintetben, hogy az ingatlanok 

bérbeadói és bérlői egymással összehasonlítható helyzetben vannak-e vagy 

sem, hiszen mindkét lehetséges megoldásra tudunk példát említeni a Bíróság 

gyakorlatából. Így összehasonlítható a Bíróság szerint a bérbeadók és bérlők 

helyzete, amikor az alacsony fizetésből élő bérlők jogainak védelme a 

vizsgálat tárgya808, más esetekben viszont, melyekben szociális kérdéseket 

egyáltalán nem vizsgált a Bíróság, a két pozíció lényegi eltéréseit emelte 

inkább ki.809 Az eltérésnek talán az lehet a magyarázata, hogy a szociális 

helyzet olyan lényegi elemét képezi a tulajdonjognak, mely szociális helyzet 

nagyfokú eltérése esetén már nem állapítható meg a bérbeadói és bérlői 

                                                                                                                                          
804 ARNARDÓTTIR i.m. 143. 
805 Chassagnou ítélet  92. pont 
806 Pine Valley ítélet 64. pont 
807 ECHR, Alatulkkila és mások kontra Finnország ügy , 2005. július 28-i ítélet (ügyszám: 33538/96) 
67-70. pontok 
808 ECHR, Spadea és Calabrino kon tra Olaszország ügy , 1995. szeptember 28-i ítélet (ügyszám: 
12868/87) 46-47. pontok 
809 ECHR, Edoardo Palumbo kontra Olaszország ügy , 2000. november 30-i ítélet (ügyszám: 
15919/89) 52. pont 
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pozíció hasonlósága.810 Visszautalunk a dolgozat korábbi részében, a magán- 

és családi élettel kapcsolatos fejtegetéseinkre, ahol megállapítottuk, hogy a 

bérbeadók helyzetének vizsgálatakor jellemzően szigorúbb, a bérlők 

helyzetének vizsgálatakor pedig jellemzően megengedőbb a Bíróság 

gyakorlata.811 

 

Érdekes azonban megjegyezni, hogy míg a Bíróság szemmel láthatóan 

kiemelten foglalkozik a kérelmezők szociális helyzetével a tulajdonjog és a 

hátrányos megkülönböztetés tilalma együttes felhívásakor, nem jár el ilyen 

körültekintéssel akkor, amikor „csak” a kérelmezők származása lehet az alapja 

a hátrányos megkülönböztetésnek. Ez utóbbi esetekben a Bíróság azzal 

indokolja álláspontját minden esetben, hogy a kérelmezők egyetlen olyan 

indokot sem tudnak felhozni, amely a tulajdonhoz való jog sérelmén túl 

szükségessé tenné az ügy további vizsgálatát a hátrányos megkülönböztetés 

tilalma szempontjából812, így a panasz e tekintetben lényegét tekintve 

megegyezik azzal, amit a Bíróság kizárólag a tulajdonhoz való jog sérelmekor 

egyszer már értékelt.813 Jóllehet ez a megközelítés egyedi ügyekben 

elfogadhatónak tűnik, ugyanolyan indok alapján tömegesen érkező 

beadványok esetében mindenképpen szükségesnek tűnhetne a bizonyítási 

teher megfordítása, más cikkelyekkel összefüggésben a korábbiakban már 

bemutatottak szerint, annak érdekében, hogy az állam próbálja igazolni, 

miszerint nem történt hátrányos megkülönböztetés. Az esetjog alapján egyedül 

az Észak-ciprusi Török Köztársasággal kapcsolatos ügyeket tekinthetjük 

egyébként olyanoknak, ahol tömegesen hivatkoztak a kérelmezők a 

származáson alapuló különbségtételre, eredménytelenül.814 

 

                                                 
810 ARNARDÓTTIR i.m. 161. 
811 Lásd a dolgozat 8.3 fejezetében írtakat. 
812 Lásd például: ECHR, Eugenia Michaelidou Developments Ltd. és Michael Tymvios kontra 
Törökország ügy , 2003. július 31-i ítélet (ügyszám: 16163/90) 37-38. pontok, vagy a Ciprus kontra 
Törökország  ügy 198-199. pontjait. 
813 OVEY, WHITE i.m. 424. 
814 SIKUTA, HUBÁLKOVÁ i.m. 176. 
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Némiképpen más a helyzet az állampolgárságon alapuló különbségtétel 

eseteiben. Kiindulópontként leszögezhetjük, hogy az államok 

szuverenitásukból adódóan igen gyakran csak az állampolgáraik számára 

biztosítanak különféle jogokat, ideértve akár a választójogot, akár a különböző 

szociális ellátásokat, lényegében abból a megfontolásból, hogy az 

állampolgárságból eredő jogok és kötelezettségek értelemszerűen csak a saját 

állampolgáraikkal szemben állnak fenn.815 Míg azonban a választójog, 

különösen a parlamenti választásokra vonatkozó választójog esetében 

általánosan elfogadott, hogy az szinte kizárólag a saját állampolgárok részére 

kerül biztosításra, addig a szociális ellátások nem tagadhatóak meg más 

állampolgároktól sem, ha azok jogszerűen tartózkodnak az állam területén.816 

Lényeges azonban hangsúlyozni, hogy a Bíróság csak a hozzájáruláson 

alapuló szociális ellátások esetében fogadja el azok tulajdonjogi jellegét, a 

kizárólag társadalmi szolidaritáson alapuló juttatások esetében pedig nem.817 

Nem véletlen, hogy a Gaygusuz ügyben  is fontosnak tartotta a Bíróság annak 

rögzítését, hogy a kérdéses juttatás igénybevétele járulék fizetésétől függ.818 

Megjegyezzük végezetül, hogy az Európai Unió jogrendje ab ovo  

különbségtételt valósít meg az uniós polgárok és harmadik államok polgárai 

között, mely különbségtételt sem a strasbourgi Bíróság819, sem pedig a 

szakirodalom820 nem ítél jogellenesnek, az Európai Unió mint különleges 

jogrend sajátosságaira tekintettel. 

 

A nyugdíjrendszer vonatkozásában megjegyezzük, hogy az elmúlt 

évtizedekben nagyon sok országban eltérő nyugdíjkorhatár vonatkozott a 

férfiakra és nőkre, mely eltérő korhatár legalábbis felvetheti a nemek közötti 

diszkrimináció kérdését. A Bíróság ezzel kapcsolatosan rögzítette, hogy az 

eltérés indoka oda vezethető vissza, hogy a hagyományos, jellemzően a XX. 

                                                 
815 MORAWA i.m. 190. 
816 Gaygusuz ítélet 39. pont 
817 KARDOS [2000] i.m.  11. 
818 Gaygusuz ítélet  46. pont 
819 Moustaquim ítélet  49. pont 
820 VAN DIJK, VAN HOOF i.m. 720. 
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század közepéig érvényesülő családfelfogás szerint a nők feladata elsősorban a 

családgondozás, míg a férfiak feladata elsődlegesen a családfenntartás. A 

Bíróság azt is rögzítette, hogy nincs egységes európai gyakorlat a férfiak és 

nők nyugdíjkorhatára tekintetében, melyből következően a tagállamok 

mérlegelési jogköre rendkívül széleskörű821, a tagállamok kötelezettsége 

mindösszesen annyi, hogy fokozatosan kötelesek az egyenlőtlenség 

felszámolása érdekében lépéseket tenni. A Bíróság feltehetően azért 

fogalmazott ebben a kérdésben óvatosan, mert a nyugdíjrendszer alapvető 

szabályaira tekintettel történő marasztaló ítélet rendkívül érzékenyen érintette 

volna az egyes államok költségvetését, ami szükségképpen politikai 

következményekkel is járt volna.822 Abban az esetben viszont, ha az érintett 

állam már megtette a szükséges lépéseket a nemek közötti különbségtétel 

felszámolása érdekében, a mégis fenntartott vagy esetleg újból bevezetett 

nemek közötti különbségtétel már szükségképpen jogellenesnek fog 

minősülni823, úgy is fogalmazhatunk, hogy az államok a nyugdíjreform 

érdekében meghozott politikai döntéseikkel egyúttal teljesen beszűkítik saját 

jövőbeni mérlegelési jogkörüket is. Más a helyzet azonban az olyan 

juttatásokkal, amelyek kizárólag az egyik nem számára vehetőek igénybe: 

ezek minden esetben és szükségképpen nemi alapon történő hátrányos 

megkülönböztetést valósítanak meg.824 

 

Nem csak a nyugdíjrendszer, hanem az adórendszer is szükségképpen 

különféle érdekek és értékek közötti, politikai szempontokat sem nélkülöző 

választást valósít meg. Ebből következően ilyen jellegű esetekben is rendkívül 

nagy mérlegelési jogkörrel rendelkeznek az államok, és csak a nyilvánvalóan 

összehasonlítható helyzetben levő személyek különbözőképpen történő 

                                                 
821 ECHR, Stec és mások kontra Egyesült Királyság ügy , a Nagykamara 2006. április 12-i ítélete 
(ügyszám: 65731/01, 65900/01) 66. pont 
822 ALLEN, Tom, Compensation for Property under the European Convention on Human Rights,  
Michigan Journal of International Law, Vol. 28. (2007.) No. 2. 304. 
823 ECHR, Zeman kontra Ausztria ügy , 2006. június 29-i ítélet (ügyszám: 23960/02) 40. pont 
824 Willis ítélet 41-42. pontok. Megjegyezzük, hogy e tekintetben az Emberi Jogok Európai Bírósága 
és az ENSZ Emberi Jogi Bizottsága gyakorlata teljes mértékben egybeesik. Lásd: HRC, Pauger 
kontra Ausztria ügy,  Communication No. 415/1990, 1996. január 22-i ajánlás 
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kezelése valósít meg hátrányos megkülönböztetést. Ennek megfelelően, 

elfogadható a házas és nem házas párok közötti különbségtétel825 az 

adókedvezmények igénybevétele szempontjából, de nem fogadható el az elvált 

apák és a korábbi házasságkötés nélkül különköltözött apák közötti 

különbségtétel a gyermektartás után járó adókedvezmény érvényesítése 

szempontjából.826 Megjegyezzük azonban, hogy a Bíróság által az Egyezmény 

más cikkelyeivel összefüggésben gyakorolt, a hagyományos családmodell 

kereteit tágan értelmező megközelítésnek elviekben azt kellene ezen esetekben 

is eredményeznie, hogy a Bíróság megállapítja a hátrányos megkülönböztetés 

tilalma sérelmét. Ennek elmaradása részben a korábban már említett, az 

adórendszer esetében a költségvetési kihatások miatt különös jelentőséggel 

bíró politikai okokra vezethető vissza, részben pedig annak köszönhető, hogy 

a Bíróság a nemek közötti különbségtétel esetében egyértelműen szigorúbb, a 

tulajdonjog vonatkozásában pedig egyértelműen megengedőbb gyakorlatot 

folytat.827 Álláspontunkat támasztja alá a Bíróság Petrov ügyben  hozott 

határozata is, melyben a hozzátartozókkal való kapcsolattartás tekintetében 

egyenértékűnek mondta ki a házastársi és élettársi kapcsolatban élőket, 

nyomatékosan hangsúlyozva azonban, hogy ez nem jelent egyenjogúságot az 

élet más (például szociális vagy adóügyi) területén.828 

 

A két szempont közötti határvonal kérdéseit jól érzékelteti a Van Raalte ügy , 

melyben a Bíróság nem költségvetési kérdésként, hanem sokkal inkább nemek 

közötti diszkriminációs kérdésként kezelte azt a holland jogszabályt, mely a 

45 éven felüli gyermektelen, házasságban nem élő nők számára mentességet 

adott egy bizonyos gyermekjóléti hozzájárulás fizetése alól, miközben az 

ugyancsak 45 éven felüli, és ugyancsak gyermektelen agglegény kérelmező 

számára nem adta meg ezt a kedvezményt. A Bíróság ugyanis úgy ítélte meg, 

hogy bár igaz az, hogy egy 45 éven felüli nő anyaságának sokkal kisebb az 

                                                 
825 ECommHR, Lindsay kontra Egyesült Királyság  ügy , 1986. november 11-i elfogadhatósági 
határozat (ügyszám: 11089/84) rendelkező rész 2. pont 
826 P. M. ítélet 28. pont 
827 ARNARDÓTTIR i.m. 160. 
828 Petrov ítélet  54-55. pontok 
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esélye, mint egy 45 éven felüli férfi apaságának, azonban arra is tekintettel 

kellett volna lennie a jogalkotónak, hogy egy 45 éven felüli nő minden további 

nélkül összeházasodhat olyan férfival, akinek már van egy korábbi 

házasságból származó kiskorú gyermeke. Erre való tekintettel a holland jog 

által alkalmazott különbségtétel nem indokolható, és éppen ezért nemi alapon 

történő hátrányos megkülönböztetést valósít meg.829 Az ítélettel kapcsolatosan 

Arnardóttir még azt is hangsúlyozza, hogy a Bíróság szemlátomást nem csak a 

nők, hanem a férfiak sérelmére elkövetett hátrányos megkülönböztetések 

megítélésében is ugyanolyan szigorúsággal jár el.830 Egyetértünk 

Schokkenbroek azon megközelítésével, mely szerint az ügy, annak 

tulajdonjogi aspektusai ellenére, egyértelműen nemi alapon történő 

különbségtételként minősíthető.831 Az ügy érdekessége, hogy a Bíróság a 

különbségtétel lehetséges igazolásakor nem egyszerűen csak nagyon súlyos 

okot, hanem nagyon súlyos kényszerítő („compelling ”) okot említ832, mint 

amely jellegű ok elviekben kimentheti a megkülönböztetést nemi 

diszkrimináció esetén, azonban az ítélet meghozatala óta eltelt időre tekintettel 

ezt sokkal inkább tekinthetjük egyszeri szófordulatnak, mintsem egy új 

formula alkalmazása első lépésének.833 

 

A fenti gondolatmenetből következik, hogy jogi személyek adójogi tárgyú 

beadványai esetében lényegében soha nem állapít meg a Bíróság jogsértést, 

hiszen esetükben gyakorlatilag nem lehetséges olyan diszkriminációs ok 

felhívása, amelyben a Bíróság szigorú vizsgálati tesztet folytatna le. Így 

például az sem valósít meg hátrányos megkülönböztetést, ha egy kodifikációs 

hibát követően az államkincstárral szemben pert nyerő társaság jogosult a per 

tárgyát képező adókedvezmény igénybevételére, de a kormány rögvest úgy 

módosítja a nemzeti jogot, hogy csak egy adott időpontig eljárást 

                                                 
829 ECHR, Van Raalte kontra Hollandia ügy , 1997. február 21-i ítélet (ügyszám: 20060/92) 43-44. 
pont 
830 ARNARDÓTTIR i.m. 144. 
831 SCHOKKENBROEK i.m. 22. 
832 Van Raalte ítélet  42. pont 
833 GERARDS [2005] i.m.  202. 
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kezdeményező társaságok élhetnek ezzel a kedvezményes lehetőséggel, mely 

módosítás lényegében csak a pernyertes társaság számára teszi lehetővé a 

kedvezmény igénybevételét.834 A Bíróság megítélése szerint azonban a 

kérelmező társaságokat nem lehet azonos helyzetben levőnek tekinteni a 

pernyertes társaságokkal, még akkor sem, ha tevékenységük egyébként 

hasonló. Ezt az álláspontját a strasbourgi bíróság azzal magyarázta, hogy a 

pernyertes társaság egyedül viselte az eljárás kockázatát, és a többi társaság a 

per kimenetelének ismeretében indította meg saját eljárását.835  

 

Szólnunk kell végezetül az öröklési jog szabályairól, mint amelyekkel 

kapcsolatosan felmerülhet a tulajdonhoz való jog és a hátrányos 

megkülönböztetés tilalma együttes sérelme. Amikor a Bíróság megállapítja a 

házasságon kívül, illetőleg házasságból született gyermek jogi helyzete közötti 

jogellenes különbségtételt, akkor a jogsértést nem csak a magán- és családi 

élethez való jog, de – az öröklési kérdések vonatkozásában – a tulajdonjog 

tekintetében is értékeli, igaz, nem a gyermekek, hanem inkább a szülők 

öröklési képességére tekintettel.836 Erre a szülő-gyermek megközelítésre azért 

van szükség, mert ennek hiányában a Bíróság vagy a magán- és családi élettel 

kapcsolatos, vagy pedig a tulajdonjoggal kapcsolatos kérdéseket 

szükségképpen kizárná a vizsgálódásai köréből, mondván, hogy a két 

szempontú megközelítés lényegileg azonos, és egyetlen új kérdést sem vet fel. 

Mindkét megközelítés esetében azzal indokolható a Bíróság álláspontja, hogy 

a gyermek nem tehető felelőssé azért, mert szülei adott esetben nem olyan 

magatartást tanúsítanak, amely egyezne az államnak a család előnyben 

részesítését valló felfogásával.837  

 

                                                 
834 ECHR, The National & Provincial Building So ciety, The Leeds Permanent Building Society és The 
Yorkshire Building Society kontra Egyesült Királyság  ügy, 1997. október 23-i ítélet (ügyszám: 
117/1996/736/933-935) 
835 The National & Provincial Bulding Society ítélet  89. pont 
836 Marckx ítélet  65. pont 
837 Merger és Cros ítélet 33. pont 
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Jóllehet a Bíróság kiterjesztően értelmezi a hagyományos családmodellt, 

ennek a határait kellett a Nagykamarának megítélnie egy egészen friss ügyben. 

A kérelmező egy idős, 83, illetőleg 90 éves hajadon testvérpár volt, akik több 

mint harminc éve éltek együtt, és valamelyikük halála esetére a másik 

testvérre szerették volna hagyni a tulajdonukat, melyet azonban a brit jog 

alapján 40 %-os öröklési adó terhelt, miközben a házaspárok, illetőleg 

regisztrált élettársi kapcsolatban élő párok (ideértve az azonos nemű párokat 

is) esetében ilyen adófizetési kötelezettség gyakorlatilag nem létezik. A 

kérelmezők azonban közeli hozzátartozók voltak, így élettársként történő 

regisztrációra a brit jog nem nyújtott számukra lehetőséget, mely miatt az 

adófizetési kötelezettség vonatkozásában állításuk szerint hátrányos 

megkülönböztetésben részesülnek. A Bíróság azonban úgy ítélte meg, hogy a 

kérelmezők nem hasonlíthatják össze a helyzetüket a házaspárokéval, illetőleg 

regisztrált élettársakéval, melyből következő módon hátrányos 

megkülönböztetésről sem beszélhetünk. A Bíróság szerint ugyanis nem 

például az együttélés időtartama, hanem sokkal inkább annak jogi értékelése 

képezi a hasonló megítélés alapját, különös tekintettel arra, hogy közeli 

hozzátartozók esetében nem lehetséges a jogilag elismert házastársi vagy 

élettársi kapcsolat létesítése.838 A Bíróság hangsúlyozta, hogy az Európa 

Tanács valamennyi államában különböző öröklési szabályok érvényesülnek839, 

melyből következő módon – európai konszenzus hiányában – az államok 

széles mérlegelési jogkörrel rendelkeznek ebben a kérdésben. Az ítélet 

azonban meglátásunk szerint ellentmondásos, nem is a döntés végeredménye, 

hanem sokkal inkább annak indokolása tekintetében. Egyfelől azt feltételezi, 

hogy az állam a jogalkotás során nem valósíthat meg diszkriminációt840 – 

mellyel kapcsolatosan egyet kell értenünk Bratza bíró párhuzamos 

indokolásával, aki szerint szerencsésebb lett volna, ha a Nagykamara is azt a 

megközelítést alkalmazza, mint az ügyben eljáró héttagú kamara tette: nem 

                                                 
838 ECHR, Burden kontra Egyesült Királyság ügy , a Nagykamara 2008. április 29-i ítélete (ügyszám: 
13378/05) 62. pont 
839 Burden ítélet  65. pont 
840 Erre vonatkozóan részletesen lásd a dolgozat 7.1 fejezetében írtakat 
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kellett volna részletesen kitérni az összehasonlíthatóság kérdéseire, hanem 

megelégedhetett volna a Bíróság annak rögzítésével, hogy ez esetben egy 

objektív és ésszerű különbségtétel történt. A másik ellentmondást abban 

látjuk, hogy miután a Bíróság korábbi ítéleteiben tágra nyitotta a kaput a 

hagyományos családmodellel szemben az egyéb kapcsolati formák előtt is, 

nagy nehézséget jelent egy-egy újabb „nem hagyományos” kapcsolati modell 

eltérő megítélése esetén annak indokolása, hogy ez miért nem valósít meg 

hátrányos megkülönböztetést. Feltehetően ezért fogalmazott úgy Zupancic 

bíró különvéleményében, hogy miután a Bíróság, illetőleg az Egyesült 

Királyság egyszer úgy döntött, hogy nem csak a hagyományos értelemben vett 

házasságot részesíti védelemben, hanem más kapcsolati formákat is, akkor a 

konkrét ügyben is meg kellett volna állapítani a hátrányos megkülönböztetés 

tilalma sérelmét.841 Ráadásul, miként azt Borrego Borrego bíró megfogalmazta 

a különvéleményében, az ítélet, bár politikailag korrektnek tekinthető, de nem 

ad magyarázatot arra, hogy miért jogszerű a két idős hölgy azonos nemű 

párokhoz képest eltérő megítélése.842 Ennek ellenére könnyen lehet, hogy ezt a 

nagykamarai ítéletet a Bíróság eddigi, a magán- és családi élet hagyományos 

kereteit szinte korlátlanul kiterjesztő álláspontjának végeként fogja majd a 

szakirodalom értékelni, amennyiben ezzel a döntéssel kijelölésre kerülnek a 

kiterjesztő értelmezés végső határai. 

 

XII. A jövő útja: a 12. kiegészítő jegyzőkönyv 

 

Az előző fejezetekben áttekintést adtunk az Emberi Jogok Európai 

Egyezménye diszkriminációtilalmat tartalmazó cikkelyéhez kapcsolódó 

esetjogról. Ezen esetjog elemzése, az általa feszített határok megállapítása, 

valamint az Európa Tanács egyéb, jelen dolgozat témáját csak közvetett 

módon érintő, a nemek egyenjogúságát és a faji diszkrimináció leküzdését 

szolgáló tevékenysége együttesen arra az eredményre vezetett, hogy az Emberi 
                                                 
841 Zupancic bíró Burden ügyben  hozott különvéleménye 
842 Borrego Borrego bíró Burden ügyben  hozott különvéleménye, 3. pont 
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Jogok Európai Egyezménye által nyújtott jogvédelmi mechanizmust ki kell 

terjeszteni a diszkrimináció egyéb területeire. Ezért dolgozták ki és fogadták el 

az Egyezmény 12. kiegészítő jegyzőkönyvét, melyet szimbolikusan az Emberi 

Jogok Európai Egyezménye elfogadásának 50. évfordulóján, 2000. november 

4-én nyitottak meg aláírásra. 

 

12.1 A 12. kiegészítő jegyzőkönyv létrejötte 

 

Az Emberi Jogok Európai Egyezménye 14. cikkelye eredeti formájában nem 

tartalmazta önálló jogként a hátrányos megkülönböztetés tilalmát, amennyiben 

erre csupán más jogokkal összefüggésben tette lehetővé a hivatkozást – a 

keletkezésekori dokumentumokban kinyilvánított szándéknak megfelelően. 

Napjainkra azonban már kijelenthető, hogy az idő egyre inkább eljárt ezen 

konstrukció fölött, hiszen egyre gyakoribb és szélesebb megközelítésben 

tekint a nemzetközi jog a diszkrimináció tilalmára. Ebből a felismerésből 

kiindulva kísérelték meg a szakértők egy átfogó diszkriminációtilalmat 

kimondó jegyzőkönyv kidolgozását, melynek első ötlete már 1990-ben 

megfogalmazódott.843 Fő motivációként megemlíthető, hogy a nők és férfiak 

egyenlőségének kérdéseivel foglalkozó bizottság (Steering Committee for 

Equality between Women and Men, CDEG)  megállapította, hogy az Európa 

Tanács jogilag kötelező dokumentumaiból, így az Emberi Jogok Európai 

Egyezményéből sem vezethető le a nemek közötti egyenjogúság.844 A CDEG 

egyenesen önálló jogként kívánta ezt a kérdést az Egyezménybe foglalni, egy 

új kiegészítő jegyzőkönyv kidolgozásával, mely azonban végül nem valósult 

meg. Ezzel párhuzamosan egyre intenzívebbé vált a Rasszizmus és 

Intolerancia Elleni Európai Bizottság (ECRI) tevékenysége, mely ugyancsak 

javasolta a hátrányos megkülönböztetés tilalmának szélesebbkörű 

                                                 
843 Magyarázó jelentés  3. pont 
844 Magyarázó jelentés  5. pont 



 - 262 - 

értelmezését, a faji motivációkra fókuszálva egy önálló kiegészítő 

jegyzőkönyv formájában.845  

 

Ezen két szempont alapján a Miniszteri Bizottság 1996-ban adott megbízást az 

emberi jogokkal foglalkozó szakértői bizottság (Steering Committee for 

Human Rights)  számára, hogy vizsgálja meg egy antidiszkriminációs klauzula 

Emberi Jogok Európai Egyezményébe illesztésének lehetőségeit.846 A 

Bizottság 1997 októberére készítette el jelentését, mely mindkét érintett 

területen (nemek közötti egyenlőség, illetőleg rasszizmus és intolerancia) 

javasolta egy önálló kiegészítő jegyzőkönyv elfogadását. Ezen a jelentésen 

alapult aztán a Miniszteri Bizottság azon 1998-ban született felhatalmazása, 

hogy készüljön egy olyan kiegészítő jegyzőkönyv az Egyezményhez, mely 

kiszélesíti a 14. cikkely alkalmazási körét.847 

 

 

12.2 A 12. kiegészítő jegyzőkönyv tartalmi kérdései 

 

A jegyzőkönyv preambuluma utal a törvény előtti egyenlőség és a törvény 

által nyújtott egyenlő jogvédelem, valamint a teljes és hatékony egyenlőség 

előmozdítása érdekében tett intézkedésekre, megerősítve, hogy a jegyzőkönyv 

diszkriminációellenes rendelkezése nem tiltja az ilyen irányú pozitív 

intézkedéseket, ha azok tárgyilagosan és ésszerűen igazolhatóak. Az a tény, 

hogy személyek bizonyos csoportjai hátrányos helyzetben vannak, vagy de 

facto  egyenlőtlenségek léteznek, igazolásként szolgálhat az egyenlőség 

előmozdítása érdekében foganatosított, meghatározott előnyöket biztosító 

intézkedések megtételére, amennyiben az arányosság elvét tiszteletben tartják. 

 

                                                 
845 SCHOKKENBROEK, Jeroen, Renforcement de la protection européenne contre la discrimination: le  
nouveau Protocole No. 12. á la Convention européenne des droits de l’homme.  Actualité et Droit 
International, octobre 2001. 2-4. 
846 Magyarázó jelentés  8. pont 
847 Magyarázó jelentés  10. pont 
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A jegyzőkönyv 1. cikke kimondja, hogy a „törvényben meghatározott jogok 

élvezetét”  minden megkülönböztetés nélkül kell biztosítani. Ez azt jelenti, 

hogy a jegyzőkönyv elfogadásával a védelem kiterjed immáron minden olyan 

jogszabályi rendelkezésre, amely az egyéneknek jogokat biztosít vagy a 

hatóságok számára kötelezettséget állapít meg, valamint a hatóságok minden 

intézkedésére vagy mulasztására, beleértve a diszkrecionális jogkör 

gyakorlását is.848 

 

Megjegyezzük, hogy a jegyzőkönyv hivatalos magyar fordítása az angol 

hiteles szöveg „law”  kifejezését mindenütt „törvényként” használja, azonban 

meglátásunk szerint szerencsésebb lett volna a jegyzőkönyv hiteles nyelvének 

jobban megfelelő „jogszabály” kifejezés használata a magyar fordításban is.849 

Más kérdés, hogy adott esetben elfogadható lehet olyan megközelítés is, 

miszerint a jogforrási hierarchia elvéből következő módon a törvénynél 

alacsonyabb szintű jogforrások egyébként sem lehetnek ellentétesek a 

törvényekkel.  

 

A jegyzőkönyv hiteles szövegének megfogalmazása felvetheti annak 

vizsgálatát, hogy vajon immáron minden esetben, tehát a magánszemélyek 

egymás közötti jogviszonyaiban is tilos-e a hátrányos megkülönböztetés, és 

ilyen jellegű jogsértések esetén is lehetséges lesz-e a Bírósághoz fordulás az 

érintett állam ellen. Álláspontunk szerint erre a kérdésre a válasz nemleges, 

ennyire kiterjesztően nem értelmezhető a jegyzőkönyv, ugyanis a „törvényben 

meghatározott” kifejezés arra utalhat, hogy csak olyan esetekben lehetséges a 

hátrányos megkülönböztetés tilalmának megsértésére hivatkozás a Bíróság 

előtt, ahol az állam már fellépett, vagy éppen ellenkezőleg, bár fel kellett 

volna lépnie, de azt elmulasztotta.850 Nem lesz tehát lehetőség meglátásunk 

szerint arra, hogy tisztán „horizontális” jellegű jogviszonyokban is felhívható 

                                                 
848 Magyarázó jelentés  22. pont 
849 KOVÁCS Krisztina, A diszkrimináció -tilalom kiterjesztése az Emberi Jogok Európai 
Egyezményében, Fundamentum 2000/4. 30. (a továbbiakban: KOVÁCS Krisztina [2000]) 
850 WELLER [2000] i.m.  274. 



 - 264 - 

legyen a kiegészítő jegyzőkönyv sérelme a Bíróság előtt, már csak azért sem, 

mert az Emberi Jogok Európai Bíróságának eljárását mindig egy vagy több 

részes állam ellen lehetséges csak megindítani. Weller is ezzel egyezően 

fogalmaz, amikor megjegyzi, hogy a magánszemélyek közötti viszonyok 

területén az Egyezmény felhívása legfeljebb olyan viszonylatokban lehetséges, 

amelyeket szokásosan törvényekkel szabályoznak, tisztán magánügyekre ez a 

jegyzőkönyv nem vonatkozik.851 Ezt a megközelítést támasztja egyébként alá 

az 1. cikkely (2) bekezdése is, melynek értelmében „hatóság senki ellen nem 

alkalmazhat megkülönböztetést”  semmilyen alapon, hatóság alatt egyaránt 

értve a törvényhozó, közigazgatási és igazságszolgáltatási szerveket is.852 

Ebből a megközelítésből ugyanakkor az is következik álláspontunk szerint, 

hogy nem tekinthetőek hatóságnak azon személyek és szervek, amelyek nem 

az állam nevében járnak el, és ily módon nem gyakorolnak közhatalmat. 

 

A megkülönböztetés tiltott szempontjainak felsorolása azonos az Egyezmény 

14. cikkében szereplő felsorolással. Felmerülhet a kérdés, hogy miért nem 

bővült ez az egyébként nem taxatív felsorolás, hiszen az Egyezmény létrejötte 

óta eltelt évtizedekben a Bíróság esetjoga alapján több területen is 

megállapította a hátrányos megkülönböztetés tilalma elvének 

alkalmazhatóságát853, így például az életkor, szexuális orientáció, 

fogyatékosság vagy állampolgárság alapján történő különbségtétel tilalmával 

kapcsolatosan854, miként azt a dolgozat előző fejezeteiben részletesen is 

bemutattuk. Végül a szakértők jogi szempontból szükségtelennek ítélték a 

felsorolás bővítését, két okból is. Egyrészt, a megkülönböztetés alapjainak 

felsorolása nem taxatív jellegű, és a Bíróság eddig is megállapította a 14. 

cikkely sérelmét számos, az ún. „egyéb helyzet” esetébe tartozó 

különbségtétel fennálltakor is. Másrészt, a kodifikátorok (véleményünk szerint 

is helyesen) úgy ítélték meg, hogy további megkülönböztetési esetek 

                                                 
851 WELLER [2003] i.m. 35. 
852 ARNARDÓTTIR i.m. 38. 
853 DIXON i.m. 228. 
854 KŐVÁRINÉ IGNÁTH Éva, A diszkriminác ió tilalma fogalmának új elemei: az életkor, a 
fogyatékosság és a szexuális orientáció szerinti diszkrimináció.  Acta Humana 2003/1-2. 120-132. 
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jegyzőkönyvben történő nevesítésének az lehet a következménye, hogy a 

felsorolásban nem szereplő okokat a jövőben esetleg csupán megszorítóan 

lehetne majd értelmezni, arra való hivatkozással, hogy a jegyzőkönyv 

megalkotói sem tartották szükségesnek az adott eset nevesítését.855 

 

A kidolgozás során különösen az állampolgárság szerinti különbségtétel 

tekintetében merült fel a tilalom alóli kivételek megállapításának igénye, 

mivel a tagállamok törvényei egyes jogok vagy kedvezményekre való 

jogosultságok körében rendszerint különbséget tesznek állampolgárság 

alapján.856 Végül ilyen kiskapukat nem fogalmaztak meg, mert azokat a 

helyzeteket, ahol ezen kivételek elfogadhatóak, kellően körülhatárolja 

magának a megkülönböztetés fogalmának az értelmezése, különös tekintettel a 

részes államok mérlegelési jogkörére is, mely doktrínát a Bíróság esetjogában 

már részletesen is kimunkált. 

 

A „megkülönböztetés” fogalmának jelentése a jegyzőkönyvben a tagállamok 

szándéka szerint azonos az Egyezmény 14. cikkében használt jelentéssel. 

Megjegyezzük, hogy immáron mind az angol, mind a francia hivatalos szöveg 

egységesen a „discrimination”  kifejezést használja, teljes mértékben 

megoldva a korábban az Egyezmény 14. cikkelyének eltérő angol és francia 

szövegváltozata közötti értelmezési kérdéseket. Ezen értelmezési kérdésekről 

a korábbi fejezetekben részletesen is szóltunk, így ezúttal csak annyit 

jegyzünk meg, hogy míg az Egyezmény 14. cikkének francia változata a 

mindenféle különbségtételt tiltó „distinction”  kifejezést használta, addig az 

egyaránt hiteles angol változatban a kizárólag a hátrányos megkülönböztetésre 

vonatkoztatható „discrimination”  kifejezés szerepelt. A Bíróság többek között 

a belga nyelvi ügyben  egyértelműen a szűkebb értelmű angol változat mellett 

tette le a voksát857, és véleményünk szerint ennek tudható be elsődlegesen, 

                                                 
855 Magyarázó jelentés  20. pont 
856 WELLER [2003] i.m.  34. 
857 Belga nyelvi ítélet  1B. rész 10. pont 



 - 266 - 

hogy a kiegészítő jegyzőkönyv angol és francia változata egyaránt a 

„discrimination”  kifejezés használata mellett döntött.858 

 

Megjegyezzük, hogy a kiegészítő jegyzőkönyv sem tesz különbséget 

közvetlen és közvetett diszkrimináció között, függetlenül attól, hogy az utóbbi 

időben már maga az Emberi Jogok Európai Bírósága is alkalmazza a közvetett 

diszkriminációt az Európai Unió irányelveiben szereplő definíciónak 

megfelelően. Ezt a különbségtételt Bell egyebek között azzal magyarázza, 

hogy a közösségi jog természetéből adódóan sokkal szigorúbb, a mérlegelési 

jogkörnek kevésbé teret adó megközelítés kell jellemezze az Európai Uniót és 

ily módon az Európai Bíróság ítélkezését is, mintsem a sokkal inkább a 

Bíróság rugalmas esetjogára építő Emberi Jogok Európai Egyezményét.859 

Ebből az esetjogból (és különösen a Thlimmenos ügyben  hozott ítéletből) 

azonban logikus módon kell következzen, hogy a kiegészítő jegyzőkönyv 

alapján nem csupán az ún. de iure  diszkrimináció tilos (azaz amikor azonos 

helyzetben levőket különbözőképpen kezelnek), hanem a de facto 

különbségtétel is (amikor pedig különböző helyzetben levő személyeket kezel 

a jogalkotó vagy jogalkalmazó azonos módon).860 

 

Érdekes annak vizsgálata, hogy a jegyzőkönyv alapján mennyiben terhelik 

pozitív kötelezettségek a részes államokat, azaz kötelesek-e intézkedéseket 

tenni a megkülönböztetés megelőzésére még azokban az esetekben is, amikor 

a megkülönböztetésre magánszemélyek közötti viszonyokban kerül sor. 

Általában elmondható, hogy a jegyzőkönyv elsődleges célja, hogy negatív 

kötelezettséget írjon elő az államok számára: az egyénekkel szembeni 

megkülönböztetés alkalmazásától való tartózkodás kötelezettségét.861 Weller 

megjegyzi azonban, hogy a Bíróság eddigi esetjoga fényében862 az ilyen 

                                                 
858 Magyarázó jelent és 10. pont 
859 BELL, Mark, The Relationship between EU law and Protocol No. 12.,  In: Non-discrimination: a 
Human Right, Council of Europe Publishing, Strasbourg, 2006, 69. 
860 LOUKAIDES, Loukis G., The European Convention on Human Rights. Collected Essays , Leiden, 
Boston, 2007, 61. 
861 Magyarázó jelentés  24. pont 
862 ECHR, X és Y kontra Hollandia ügy , 1985. március 26-i ítélet (ügyszám: 8978/80) 23. pont 
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pozitív kötelezettségek nem zárhatóak ki teljesen, amennyiben a belső jogban 

a magánszemélyek közötti viszonyokban a megkülönböztetés elleni védelem 

biztosításának elmulasztása súlyos esetekben a 12. jegyzőkönyv hatálya alá 

eshet.863 

 

A kiegészítő jegyzőkönyv ratifikálása az elmúlt években vontatottan haladt. 

Az aláírásra megnyitás óta eltelt több mint hét év során az Európa Tanács 47 

tagállama közül tíz még alá sem írta a jegyzőkönyvet, és mindösszesen 17 

állam rafitikálta azt: Albánia, Andorra, Bosznia-Hercegovina, Ciprus, 

Finnország, Grúzia, Hollandia, Horvátország, Luxemburg, Macedónia korábbi 

Jugoszláv Köztársaság, Montenegro, Örményország, Románia, San Marino, 

Spanyolország, Szerbia és Ukrajna.864 A jegyzőkönyv a tizedik ratifikációt 

követő harmadik hónap első napján, 2005. április 1-jén lépett hatályba. 

 

Az Egyezmény részes államainak ezen viszonylagos távolságtartása 

álláspontunk szerint a kiegészítő jegyzőkönyv tartalmával kapcsolatos 

bizonytalansági tényezőknek tudható be elsődlegesen. Egyik oldalról ugyanis 

kétségtelen tény, hogy a Bíróság részletesen kimunkált esetjoggal rendelkezik 

az Egyezmény, így a hátrányos megkülönböztetés tilalmának értelmezése 

tekintetében is. Ugyanakkor az érintett államoknak éppen a Bíróság esetjoga 

nyújt támpontot arra nézve, hogy ezt mekkora óvatossággal kell kezelniük: 

maga a Bíróság hangsúlyozza ugyanis időről időre, hogy az Egyezményt és a 

kapcsolódó esetjogot „élő jogként” („living instrument”)  kezeli, és a külső 

tényezők, társadalmi elvárások változása esetén a Bíróság az esetjogot is ezen 

elvárásokhoz igazítja.865 Márpedig évekre előre kiszámíthatatlannak tűnik az 

elvárások változásának iránya egy olyan egyre szignifikánsabb területen, mint 

a hátrányos megkülönböztetés tilalmával kapcsolatos élethelyzetek. A részes 

államok attól is teljes joggal tarthatnak éppen ezért, hogy vajon milyen 

                                                 
863 WELLER [2003] i.m.  35. 
864 Forrás: http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=177&CM=8&DF=1/27/ 
2008&CL=ENG (2008. szeptember 1-i letöltés) 
865 GRABENWARTER i.m. 50-51. 
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mélységig fogja a Bíróság esetjoga kialakítani majd az ún. horizontális 

közvetlen hatályt, vagyis a magánszemélyek egymás közötti jogviszonyaira 

mennyiben fogja a Bíróság kiterjeszteni majd az eddigi esetjogot.866 E 

tekintetben visszatartó erőként az szolgálhat, hogy maga a Bíróság is joggal 

tarthat attól, hogy kezelhetetlen mennyiségű kérelem özönli majd el az 

egyébként is túlterhelt Bíróságot.867 

 

A teljesség kedvéért megjegyezzük, hogy a jegyzőkönyv szövegezési 

bizonytalanságán túlmenően még tipikusan két másik érv szokott elhangzani 

az érintett államok képviselői részéről, miért is ódzkodnak a jegyzőkönyv 

ratifikálásától. Egyrészt arra a „sablonszerű” érvre szoktak hivatkozni, hogy 

egy ilyen jegyzőkönyv aláírása az állami szuverenitás újabb területét engedné 

át egy európai intézmény számára, mely kétségkívül jól hangzó érv ugyan, ám 

meglátásunk szerint semmivel sem támasztható alá, hiszen ilyen alapon 

valamennyi nemzetközi szerződés ratifikálását meg kellene tagadnia az 

államoknak. A másik érv pedig leegyszerűsítve úgy hangzik, hogy túlságosan 

drága a 12. jegyzőkönyv, amennyiben lényegesen megnőne a Bíróság 

ügyterhe a jegyzőkönyv által biztosított igényérvényesítési lehetőségekre 

tekintettel, mely érvet elsődlegesen az Egyesült Királyság kormánya 

hangoztatott a közelmúltban.868 

 

Ezen utóbbi érvvel kapcsolatosan mindenképpen meg kell említeni az 

Egyezmény legújabb eljárási reformját előíró 14. kiegészítő jegyzőkönyv egy 

pontját is, mely szerint a Bíróság a kérelmet elfogadhatatlannak nyilvánítja, 

                                                 
866 Kovács Krisztina úgy véli, a 12. kiegészítő jegyzőkönyv megnyitja majd az utat olyan esetekben is 
a kérelmezők előtt, mint például a roma származású Góman Gyulától a kiszolgálást megtagadó pécsi 
vendéglős ügye. Álláspontunk szerint ez a fajta horizontális közvetlen hatály egyértelműen kizárható, 
amennyiben a 12. jegyzőkönyvet a 14. jegyzőkönyv eljárási reformlépéseivel együttesen vizsgáljuk. 
Lásd: KOVÁCS Krisztina [2000] i.m.  31. 
867 Lényegében hasonló érveket említ Nagy-Britannia távolmaradásával kapcsolatosan Grief is: GRIEF, 
Nicholas, Non-discrimination under the European Convention on Human Rights: a Critique of the 
United Kingdom Government’s Refusal to Sign and Ratify Protocol No. 12. European Law Review 
2002/4. 11-16. 
868 WINTEMUTE, Robert, Filling the Article 14 „Gap”: Government Ratification and Judicial Control 
of Protocol No. 12 ECHR,  European Human Rights Law Review, Issue 5. 2004, 485. (a továbbiakban: 
WINTEMUTE [2004]) 
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amennyiben úgy találja, hogy „a kérelmező nem szenvedett jelentős hátrányt, 

kivéve, ha az Egyezményben és az ahhoz kapcsolódó jegyzőkönyvekben 

meghatározott emberi jogok ti szteletben tartása a kérelem érdemének 

vizsgálatát teszi szükségessé, és azzal a feltétellel, hogy ezen az alapon 

egyetlen ügy sem utasítható el, amelyet hazai bíróság nem vizsgált meg 

megfelelően.” 869 A jegyzőkönyvhöz kapcsolódó magyarázó jelentés szerint 

ezen új elfogadhatósági kritérium célja, hogy segítse a Bíróság szűrőmunkáját 

annak érdekében, hogy a Bíróság ne „fulladjon bele” az elé kerülő ügyekbe, 

ugyanakkor kellő idővel rendelkezzen az érdemi jogkérdéseket felvető esetek 

alapos vizsgálatára.870 Álláspontunk szerint a 12. kiegészítő jegyzőkönyv 

diszkriminációtilalmat kiterjesztő rendelkezését mindenképpen célszerű együtt 

kezelni a 14. kiegészítő jegyzőkönyv új elfogadhatósági kritériumot bevezető 

szabályával, melyek miatt valószínűsíthetően „nem kerülne többe” a Bíróság 

működtetése az Emberi Jogok Európai Egyezménye részes államainak, 

ráadásul ez az új elfogadhatósági kritérium a „horizontális közvetlen hatályra” 

hivatkozó kérelmek kiszűrésére is alkalmas lehetne. Hátránya ugyanakkor, 

miként azt maga a magyarázó jelentés is megjegyzi, hogy az új 

elfogadhatósági kritériummal kapcsolatos kifejezések is értelmezésre 

szorulnak.871 Jelen dolgozat keretei között nem tartjuk szükségesnek az 

Egyezményhez kapcsolódó eljárásjog reformjának bemutatását872, már csak 

azért sem, mert a tizennegyedik kiegészítő jegyzőkönyv hatályba lépése 

jelenleg bizonytalan, azonban megjegyezzük, hogy ez a kérdés a Bíróság 

jövőbeni szerepével kapcsolatos. Vannak ugyanis olyan felvetések, melyek 

szerint a Bíróságnak már az egészen közeli jövőben egyfajta „európai 

                                                 
869 14. kiegészítő jegyzőkönyv 12. cikk 
870 Magyarázó jelentés  77. pont 
871 Magyarázó jelentés  80. pont 
872 lásd például: SZEMESI Sándor, Múlt, jelen, jövő – gondolatok az Emberi Jogok Európai Bírósága 
nemzetközi emberi jogvédelmi szerepéről . In: SISKA Katalin, SZABÓ Krisztián (szerk.), A jövőből 
tanulni. Néhány aktuális kérdés a jog világából. Debrecen, 2007, 157-173. 
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alkotmánybírósággá” kellene válnia873, és nem valamennyi eléje kerülő üggyel 

lenne köteles foglalkozni, csupán azokkal, amelyeket erre érdemesnek tart.874 

 

Megjegyezzük ugyanakkor, hogy meglátásunk szerint egy, a fentieknél sokkal 

gyakorlatiasabb probléma is gátolja a ratifikációkat jelenleg. Nevezetesen, 

amennyiben valamely állam belső joga világos, egyértelmű szabályokat 

tartalmaz a hátrányos megkülönböztetés tilalmával kapcsolatosan, akkor 

sokkal nagyobb lesz az esélye ezen államok számára egy strasbourgi 

marasztaló ítéletnek, mint egy olyan állam esetében, amelynek nemzeti 

jogrendszere értelmében még az is homályos, hogy milyen jogokat biztosít 

egyáltalán az állam. Ez pedig kétségtelenül abba az irányba mutat, hogy az 

„eminens államok” inkább eltekintenek a 12. jegyzőkönyv ratifikációjától, 

mindaddig, míg a Bíróság esetjoga világosan ki nem jelöli a jegyzőkönyv 

értelmezésének határait – amit persze egyfajta ördögi körként a másik oldalról 

az nehezít, hogy csak kevés számú állam ratifikálta a jegyzőkönyvet. 

 

12.3 A 12. kiegészítő jegyzőkönyv esetjoga 

 

Az Egyezmény 12. kiegészítő jegyzőkönyvének az elmúlt években 

meglehetősen mérsékeltnek mondható a hatásfoka a kérelmezők körében, 

mely álláspontunk szerint döntően két tényező együttes hatásának tudható be. 

Egyfelől, ahogy azt már korábban is jeleztük, meglehetősen kevés állam 

ratifikálta mind ez ideig a kiegészítő jegyzőkönyvet, ily módon a potenciális 

kérelmezők jelentős része számára még elviekben sem áll nyitva a hátrányos 

megkülönböztetés tilalmára, mint önálló jogra hivatkozás lehetősége, 

amennyiben arra csak a kiegészítő jegyzőkönyvben is részes állammal 

szemben lehetséges hivatkozni. A részes államok vonatkozásában is van 

                                                 
873 „Egyelőre nem jött el az idő, hogy a strasbourgi bíróság európai alkotmánybírósággá váljon”,  
Fundamentum 2005/1. 37-43. Az Emberi Jogok Európai Bírósága jövőbeli szerepével kapcsolatos 
dilemmákról is szól: KARDOS [1995] i.m.  88-104. 
874 Az új elfogadhatósági kritériummal kapcsolatosan lásd: WELLER Mónika, Az európai emberi jogi 
rendszer reformja: egy új elfogadhatósági kritérium – ami a Tizennegyedik Jegyzők önyv Magyarázó 
Jelentéséből kimaradt,  Acta Humana 2004/4. 78-88. 
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azonban egy komoly visszatartó tényező, nevezetesen a megfogalmazásból, 

illetőleg az esetjog hiányából adódó bizonytalansági tényező. Amíg egy 

kérelmező, aki a 14. cikkelyre és ezzel együttesen egy másik cikkelyre kíván 

hivatkozni beadványában, nagyjából sejtheti, milyen jogkövetkezményekre is 

számíthat a Bíróság előtti eljárásában, addig a kiegészítő jegyzőkönyvnek 

érthető okokból nincs értékelhető esetjoga, ily módon meglehetősen 

kockázatosnak tűnik egy, a bevett rend szerint megalapozottnak tűnő kérelmet 

a járatlan úton elindítani. 

 

Ennek ellenére jelen dolgozat kéziratának lezárásáig875 néhány, szám szerint 

14 ügyben már fordultak a kérelmezők a Bírósághoz a kiegészítő 

jegyzőkönyvre hivatkozással, valamennyi ügyben eredménytelenül. A 

kérelmeket statisztikailag megvizsgálva megállapítható, hogy azok fele 

Románia ellen került benyújtásra (7 eset), 2 alkalommal Szlovákia, egy-egy 

alkalommal pedig Csehország, Franciaország, Luxemburg, Svédország és 

Törökország ellen kívántak a kérelmezők eljárást kezdeményezni, számos 

esetben még arra is tekintet nélkül, hogy a bepanaszolt állam egyáltalán 

ratifikálta-e a jegyzőkönyvet.876 Az eseteket áttekintve megállapítható, hogy a 

kérelmezők jellemző módon egyaránt hivatkoztak a 14. cikkely és egy másik 

cikkely együttes sérelmére, valamint a 12. kiegészítő jegyzőkönyvre önállóan 

is.877 Ugyancsak érdekesség, hogy valamennyi román ügyben a román állam 

békés megállapodást kötött a kérelmezőkkel (akik egyébként egyaránt 

hivatkoztak a 14. cikkelyre és a 12. kiegészítő jegyzőkönyvre is), mely teljes 

mértékben független volt a 12. kiegészítő jegyzőkönyvvel kapcsolatos eljárás 

lehetséges kimenetelétől, hiszen mind a hét kérelmet 2006. november 1-je, 

azaz a jegyzőkönyv Románia vonatkozásában történő hatályba lépése előtt 

nyújtották be. 

 

                                                 
875 2008. szeptember 1. 
876 Lásd például: ECHR, Sika kontra Szlovákia  ügy, 2005. május 10-i elfogadhatósági határozat 
(ügyszám: 2132/02). 
877 Lásd például: ECHR, Szabó kontra Svédország ügy , 2004. október 26-i elfogadhatósági határozat 
(ügyszám: 28578/03) 
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Következtetések 

 

 

Áttekintve az Emberi Jogok Európai Bíróságának hátrányos megkülönböztetés 

tilalmával kapcsolatos esetjogát, megállapítható, hogy egy meglehetősen 

szerteágazó, és több tekintetben ellentmondásoktól sem mentes jogterülettel 

találkozhatunk. Annak érdekében, hogy az ítélkezési gyakorlat a jövőre nézve 

egységesebb képet mutasson, meglátásunk szerint az alábbi vonatkozásokban 

szükséges, hogy a Bíróság esetjoga változzon. 

 

1. Szükségessé válik az esetjog egységesítése, lényegében a Zupancic bíró 

által a Chassagnou ítélethez  fűzött különvéleménynek megfelelően.878 

Eszerint, a Bíróságnak háromféle – szigorú, közepesen szigorú és kevésbé 

szigorú879 – tesztet kellene alkalmaznia, melyekhez fokozatosan alacsonyabb 

fokú bizonyosság, szélesedő mérlegelési jogkör és kimentési lehetőség 

társulna.  

 

1.1 Szigorú megítélés alá kellene vonnia minden olyan esetet, ahol a 

megkülönböztetés alapja valamely különösen érzékeny, személyhez kötődő 

tulajdonság. A Bíróság esetjoga alapján ebbe a kategóriába sorolható a nem880, 

a születés szerinti881 és az állampolgárság882 alapján történő különbségtétel, 

melyeket a Bíróság úgy tekint, mint ahol csak nagyon súlyos indokkal („very 

weighty reasons”)  lehetséges a kimentés. Ezen kategóriák az esetjogban is 

folyamatos változáson mentek keresztül, amit az is bizonyít, hogy az 

                                                 
878 Zupancic bíró különvéleménye a Chassagou ítélet hez, III. pont 
879 Ezek bemutatását lásd: KOVÁCS Krisztina [2003] i.m.  374-375. 
880 Petrovic ítélet  37. pont. Ahogy azt már korábban jeleztük is, a Van Raalte ítéletben  még ennél is 
továbbment a Bíróság, amikor nagyon súlyos kényszerítő („compelling”)  okról beszél, azonban ez 
feltehetően csak egyszeri kifejezés volt, és nem egy új megközelítés kezdete, hiszen azóta sem 
bukkant fel az ítélkezési gyakorlatban ez a fordulat. Bővebben lásd erről a dolgozat XI. fejezetében 
írtakat. 
881 Inze ítélet  41. pont 
882 Gaygusuz ítélet  42. pont 
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állampolgárság alapján történő különbségtétel csak bő egy évtizede sorolható 

ebbe a csoportba, az 1996 (a Gaygusuz ítélet  meghozatalának éve) előtti 

szakirodalom egyáltalán nem említi ilyenként.883 Másfelől az is igaz, hogy a 

XXI. század Európájában már szemlátomást egyre inkább jelentőségét veszíti 

a születésen alapuló különbségtétel, hiszen az európai államok jogrendszere és 

jogalkalmazása is csaknem teljes mértékben Egyezménykonformnak 

minősíthető. Ez a fajta változás azonban meglátásunk szerint teljes mértékben 

következik a Bíróság azon, többször is hangoztatott megközelítéséből, hogy az 

Egyezményt és az esetjogot élő jognak („living instrument”)  kell tekinteni, és 

minden esetben az ítélet meghozatalakor fennálló társadalmi és jogi 

elvárásokhoz, körülményekhez kell igazítani.884 

 

Ugyanakkor, a Bíróság esetjoga nem teljesen esik egybe azokkal a 

kategóriákkal, amelyekben a szakirodalom indokoltnak tartja a szigorú 

vizsgálat tesztjének alkalmazását. Az előbb említett kategóriák közül az 

állampolgársággal kapcsolatosan rögtön vissza kell utalnunk arra a korábbi 

megállapításunkra, hogy mind a Bíróság885, mind pedig a szakirodalom886 

szerint teljes mértékben elfogadható a különbségtétel az Európai Unió 

állampolgárai, illetőleg harmadik államok állampolgárai között, ami az Európa 

Tanács szélesebb tagságára tekintettel adott esetben két, egyaránt Európa 

Tanácsbeli tagsággal rendelkező állam állampolgársága közötti 

különbségtételt is megengedhetőnek tekint.887 Márpedig álláspontunk szerint 

ilyen intézményesített kivétel esetén az állampolgárságon alapuló 

diszkrimináció nem sorolható feltétlenül a szigorú vizsgálat tesztjéhez tartozó 

                                                 
883 ARNARDÓTTIR i.m. 150.  
884 Mazurek ítélet  30. pont 
885 Moustaquim ítélet  49. pont 
886 VAN DIJK, VAN HOOF i.m. 720. 
887 Ilyen jellegű különbségtétel lehet a kiadatás intézménye, ahol eltérő szabályok vonatkozhatnak 
például a saját állampolgárok, európai uniós polgárok és harmadik országbeli állampolgárok 
kiadatására. A kiadatás európai emberi jogi dimenzióiról lásd: BLUTMAN László, A külföldi ek 
kiutasításának különös akadályairól,  Acta Humana 1997. No. 27. 39-51. 
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esetek közé.888 Jóllehet dogmatikailag talán indokolt lenne az 

állampolgárságon mint az Egyezményben kifejezetten nem szereplő okon 

alapuló különbségtétel beillesztése a nemzeti vagy társadalmi származás mint 

az Egyezményben szereplő kategória keretei közé, helyesebbnek tartjuk a 

jelenlegi, az állampolgárságon alapuló különbségtételt önálló 

megkülönböztetési alapként kezelő gyakorlatot. Álláspontunk és a Bíróság 

esetjoga szerint ugyanis a nemzeti vagy társadalmi származás alapján történő 

különbségtétel sokkal inkább a faji megkülönböztetéssel mutat rokonságot, 

amennyiben arra jellemzően valamely kisebbség tagjai hivatkoznak a Bíróság 

előtt. Példaként hozzuk erre a Velikova üg yet, ahol a roma származású 

kérelmezők etnikai származáson alapuló diszkriminációra hivatkoztak, a 

Bíróság pedig nem állapította meg a faji diszkrimináció sérelmét.889 A faji 

alapon történő megkülönböztetést olyannak tekinthetjük, mint amelyet a 

Bíróság nem sorol kifejezetten a szigorú vizsgálat tesztjének esetei közé, a 

szakirodalom többsége viszont egyértelműen ilyenként értékeli.890 A faji 

alapon történő megkülönböztetésbe a fentiek szerint beleértendő a lényegében 

hasonló értékek védelmét célul tűző nemzeti vagy társadalmi csoporthoz 

tartozáson alapuló különbségtétel, a nemzeti kisebbséghez tartozás, és 

elviekben beleértendő lenne a bőrszín alapján történő különbségtétel is891, 

azonban ez utóbbi kategóriára hivatkozó különbségtétel tudomásunk szerint 

nem fordult elő a Bíróság esetjogában. Ezt a hasonlóságot jelzi egyebek között 

az Özgür Gündem ügy  is, ahol a kurd kérelmező állítása szerint nemzeti 

kisebbséghez tartozása és nemzeti vagy társadalmi csoporthoz tartozása miatti 

hátrányos megkülönböztetést sérelmezett.892 Maga a Bíróság a faji 

diszkriminációt olyan esetként jellemzi, mint amelyekre különös figyelmet 

                                                 
888 Az állampolgárságon alapuló különbségtétel európai uniós gyakorlatáról lásd: ASZTALOS Zsófia, 
Az uniós polgárok diszkrimináció tilalmához és egyenlő bánásmódhoz való joga,  Miskolci Jogi 
Szemle 2007/2. 56-71. 
889 Velikova ítélet  91. és 94. pontok 
890 Érdekes, hogy Van Dijk és Van Hoof a faji diszkriminációt nem tekinti olyannak, mint amely 
esetekben a szigorú vizsgálat tesztjét kellene alkalmazni. VAN DIJK, VAN HOOF i.m.  728-729. 
891 ARNARDÓTTIR i.m. 146. 
892 Özgür Gündem ítélet  73. pont 
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kell fordítani893, azonban ennek ellenére faji alapon történő hátrányos 

megkülönböztetést mindeddig csupán néhány roma ügyben állapított meg894, 

míg az ügyek többségében a kérelmeket az elégtelen bizonyítékokra 

hivatkozással elutasítja. 

 

A szigorú vizsgálat tesztje esetében megfontolandónak tartjuk a luxemburgi 

székhelyű Európai Bíróság azon gyakorlatának átvételét, mely ilyen esetekben 

lényegében egyáltalán nem biztosít kimentési lehetőséget, mondván, hogy itt 

olyan súlyos esetekről van szó, ahol semmilyen indokkal nem fogadható el a 

különbségtétel. Az Európai Bíróság különösen az állampolgárságon és a 

nemen alapuló különbségtételt sorolja ebbe a kategóriába, minden esetben (az 

Európa-jog sajátosságaira tekintettel) sokkal szélesebb körben, mint ahogy az 

Emberi Jogok Európai Bírósága teszi, azaz kiterjesztve a védelmet az Unió 

legfontosabb céljai közé sorolandó gazdasági és szociális szempontokra is.895 

Megjegyezzük, hogy a 12. kiegészítő jegyzőkönyv esetjoga elősegítheti a két 

Bíróság ítélkezési gyakorlatának egységesülését a védendő értékek területén 

is, hiszen immáron az Emberi Jogok Európai Bírósága is figyelmet szentelhet 

a gazdasági és szociális szempontoknak is, ami már csak az Európai Unió 

Emberi Jogok Európai Egyezményéhez történő esetleges csatlakozása miatt is 

kívánatos volna.896 Ráadásul, a kiegészítő jegyzőkönyv lehetőséget teremt arra 

is, hogy a Bíróság immáron ne csak az első és második, de egyenesen a 

harmadik generációs jogok tekintetében is vizsgálhassa a hátrányos 

megkülönböztetés tilalmát, mint amilyen például az egészséges környezethez 

való jog, melynek jelenleg csak egyes aspektusai képezhetik strasbourgi 

vizsgálat tárgyát, átfogó elemzésre a jogi korlátok miatt a Bíróság nem 

vállalkozhat.897 

                                                 
893 Ciprus kontra Törökország ítélet  306. pont 
894 lásd például: Moldovan és mások ítélet  140. pont 
895 GERARDS [2004] i.m.  140-141. 
896 Erről bővebben lásd: SZEMESI Sándor, Az Európai Unió és a közösségi jog szerepe az Emberi 
Jogok Európai Bírósága gyakorlatában,  Acta Humana 2006/2. 50-68., különösen 65-68. 
897 BRUHÁCS János, A környezethez való jog és az emberi jogok nemzetközi rendszere,  Acta Humana 
1991. No. 4. 9. Átfogó jelleggel lásd: LOUCAIDES, Loukis, Environment al Protection through the 
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A szigorú vizsgálat tesztje esetében ugyancsak megfontolandónak tartjuk a 

bizonyítási teher megfordítását, melyet a Bíróság szemlátomást sikerrel 

alkalmaz például a kínzás, embertelen, megalázó bánásmód tilalmát kimondó 

3. cikkely esetében, ahol is a sérülésmentesen a hatóság felügyelete alá kerülő 

és onnan sérülten távozó panaszos ügyében nem a sértett bizonyítja, hogy a 

hatóság bántalmazta, hanem az állam bizonyítja, hogy a bántalmazást nem az 

állami hatóságok követték el.898 Ez esetben a kérelmezőnek nem a teljes 

bizonyosságot („beyond reasonable doubt ”), hanem csak egy ennél 

alacsonyabb fokú valószínűséget kellene igazolnia, amit az eset összes 

körülményei, objektív és megbízható statisztikai adatok, jelentős emberi jogi 

szervezetek jelentései együttesen megalapozhatnak. Ez a megközelítés minden 

valószínűség szerint a szigorú vizsgálat tesztje esetében a kezdeti időkben több 

elmarasztaló ítéletet eredményezne, néhány éven belül viszont a mostaninál is 

lényegesen jobbá válna a diszkriminációs gyakorlat az Európa Tanács 

tagállamaiban. Megjegyezzük, hogy a bizonyítási teher intézményes 

megfordítása diszkriminációs ügyekben korántsem példa nélküli: a Tanács 

97/80/EK irányelve a nemi alapon történő hátrányos megkülönböztetés esetén 

a bizonyítási teherrel kapcsolatosan kifejezetten kimondja, hogy az alperes 

köteles azt bizonyítani, hogy nem sérült az egyenlő bánásmód elve, 

amennyiben a felperes olyan tényekre hivatkozik, amelyekből közvetlen vagy 

közvetett hátrányos megkülönböztetésre lehet következtetni.899 

 

1.2 A közepesen szigorú vizsgálat tesztjének esetei már nem teljesen 

egyértelműek. Meglátásunk szerint ide sorolható a valláson, illetőleg szexuális 

orientáción alapuló hátrányos megkülönböztetés, annak hangsúlyozásával, 

hogy e tekintetben a szakirodalom már közel sem olyan egységes, mint a 

szigorú vizsgálat tesztje esetében. A közepesen szigorú vizsgálat Gerards 

                                                                                                                                          
Jurisprudence of the European Convention on Human Rights,  British Yearbook of International Law, 
2004, 249-267. 
898 Selmouni ítélet  87. pont 
899 Lásd az irányelv 4. cikk (1) bekezdését 
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(általunk is elfogadott) megközelítésében azt jelenti, hogy elméletileg szigorú, 

gyakorlatilag viszont néhány esetben mégiscsak kevésbé szigorú.900 Ez a 

kategória akkor nyerne igazán értelmet, ha a szigorú vizsgálat tesztje alá 

tartozó esetekben valóban lehetetlenné válna az állam általi kimentés, hiszen 

ekkor értelmet nyerne az elviekben szigorú, gyakorlatban viszont az eset 

összes körülményei alapján néhány esetben kimentésre mégiscsak lehetőséget 

adó megközelítés. Ez azt jelenti, hogy a Bíróság által kidolgozott, és korábban 

általunk is részletesen elemzett szükségességi és arányossági teszt 

alkalmazására ezen esetekben volna szükség, míg a szigorú vizsgálat tesztje 

alá tartozó ügyekben nem. Meglátásunk szerint egyébként – szemben a 

Bíróság szóhasználatával – az állampolgárságon alapuló megkülönböztetést is 

ebbe a kategóriába lenne indokolt elhelyezni, az uniós polgárok és harmadik 

országbeli állampolgárok közötti, előbbiekben említett különbségtétel eltérő 

megítélésére tekintettel. 

 

Ami a vallási szempontokon alapuló megközelítést illeti, a Bíróság maga is 

hangsúlyozta, hogy kizárólag a vallásra mint okra alapozott különbségtétel 

nem fogadható el.901 Ugyanakkor ebből a megfogalmazásból meglátásunk 

szerint az is következik, hogy bizonyos esetekben a valláson alapuló 

különbségtétel mégiscsak jogszerű lehet, amennyiben a különbségtétel „nem 

egyedül” a vallási okon alapul. Valóban, a Hoffmann ügyben  is elfogadható 

lett volna a gyermek érdekeire tekintettel a nemzeti bíróság 

gyermekelhelyezési ügyben hozott ugyanilyen döntése, amennyiben mondjuk 

szakértői vélemény támasztotta volna alá, hogy a kérelmező vallása károsan 

befolyásolná a gyermek fejlődését.902 Hasonlóan, a Bíróság nem fogadta el 

korlátlannak a vallásszabadságot a Cha’are Shalom ügyben 903 sem, mely 

ügyben a rituális áldozatok bemutathatóságának korlátozását fogadta el 

                                                 
900 GERARDS [2004] i.m.  146. 
901 Hoffmann ítélet  36. pont 
902 Sőt, miként azt már korábban bemutattuk, az ügyben született négy különvélemény szerint még a 
konkrét eset is elfogdható volt, tekintettel arra, hogy itt nem a vallás tényét, hanem annak 
következményeit értékelte az osztrák bíróság. 
903 ECHR, Cha’are Shalom Ve Tsedek kontra Franciaország ügy , a Nagykamara 2000. június 27-i 
ítélete (ügyszám: 27417/95) 87. pont 
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jogszerű célként a Bíróság. Ugyanakkor, a Thlimmenos ítéletből  az 

következik, hogy az államoknak nincs mérlegelési jogkörük a tekintetben, 

hogy a vallási okokból katonai szolgálat megtagadása miatt elítélteket 

ugyanolyan köztörvényes bűnözőkként kezeljék, mint más bűncselekmények 

elkövetőit.904 A szakirodalom mind a vallási megkülönböztetés szigorú 

vizsgálat tesztje alá sorolására905, mind annak ellenkezőjére906 szolgáltat 

példát. E vonatkozásban helytállónak érezzük Harris azon megállapítását, 

miszerint pusztán az a tény, hogy valamely alapon egy nemzetközi szerződés 

tiltja a hátrányos megkülönböztetést, még nem elegendő ahhoz, hogy rögtön a 

szigorú vizsgálat tesztjét alkalmazzuk.907  

 

A szexuális orientáción alapuló különbségtétel esetében az ítélkezési gyakorlat 

változása – a korábban már bemutatottak szerint – ugyancsak jól nyomon 

követhető. Míg a kezdeti években a Bíróság úgy ítélte meg, hogy nem 

szükséges a magán- és családi élethez való jogon túlmenően a hátrányos 

megkülönböztetés tilalma szemszögéből is megvizsgálni a homoszexualitás 

büntetőjogi megítélésének kérdését908, napjainkban már a Bíróság a 

homoszexualitással összefüggő eseteket minden alkalommal érdemben is 

vizsgálja, és esetenként mérlegeli, hogy a kimentési okul felhozott állami 

védekezést elfogadja-e vagy sem. Megjegyezzük, hogy csak a Salgueiro  da 

Silva ügyben  1999-ben hozott ítélet óta merül fel egyáltalán annak a 

lehetősége, hogy a szexuális orientáció eseteiben a szigorú vizsgálat tesztjét 

alkalmazza a Bíróság.909 Az eset párhuzamba állítható az előbbiekben említett 

Hoffmann üggyel , amennyiben a nemzeti bíróság a gyermek elhelyezéséről itt 

is kizárólag egyetlen szempont alapján döntött, melyet a Bíróság elégtelennek 

minősített.910 Elképzelhetőnek tartjuk azonban, hogy a szexuális orientáción 

alapuló különbségtétel a közeljövőben egyértelműen a szigorú vizsgálat tesztje 

                                                 
904 Thlimmenos ítélet  47-48. pontok 
905 ARNARDÓTTIR i.m. 151-152. 
906 ARAI-TAKAHASHI i.m. 8-9. 
907 HARRIS i.m.  482. 
908 Dugdeon ítélet  69. pont 
909 ARNARDÓTTIR i.m. 153. 
910 Salgueiro da Silva ítélet  35. pont 
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alá kerüljön átsorolásra911, legalábbis a Bíróság egyik 2008-as döntése, 

melyben jogellenesnek mondta ki, hogy egy homoszexuális kérelmező nem 

fogadhat gyermeket örökbe, ebbe az irányba mutat.912 Kétségtelenül ezt a 

megközelítést támasztja alá a Bíróság hagyományos értelemben vett 

családmodellt rendre kiterjesztően értelmező gyakorlata is. Érdekes 

ellentmondás figyelhető meg Arnardóttirnál, aki a szexuális orientáción 

alapuló különbségtételt a szigorú vizsgálat tesztje alá helyezi, míg a 

transzszexualitással kapcsolatos esetekben egyenesen a kevésbé szigorú teszt 

alkalmazását említi.913 

 

1.3 A kevésbé szigorú teszt esetében rendkívül széleskörű az államok 

mérlegelési jogköre, melyre való tekintettel az esetek jelentős részében nem 

születik marasztaló ítélet914, szemben a közepesen szigorú teszt eseteivel, ahol 

tipikusan marasztaló ítéleteket hoz a Bíróság. Számos esetben már az 

összehasonlító teszt alkalmazása miatt elutasításra kerül ezért a kérelem, ha a 

kevésbé szigorú teszt alkalmazási körébe tartozó alapon próbál a kérelmező 

hátrányos megkülönböztetésre hivatkozni. Ennek megfelelően, már az 

összehasonlíthatóság felhívása is gondot jelent jellemzően a foglalkozáson 

alapuló915, az állami jogalkotásból adódó916, a tulajdonon alapuló917 vagy 

éppen a nyelvi alapú918 különbségtétel esetén. Ezen esetekben az államok 

jellemző módon tudnak olyan objektív és ésszerű indokot megjelölni, amelyet 

a Bíróság elegendőnek fogad el a megkülönböztetés jogszerűségének 

igazolására. Ennek megfelelően a belga nyelvi ügybe n is a kérelmezők által 

felhozott hat különböző érv közül mindössze egyet, a speciális körzetekben a 

                                                 
911 Ezt támaszthatja alá például az is, hogy a gazdasági, szociális jellegű jogok esetében teljesen 
indifferens az egyén szexuális hovatartozása, így az ezen az alapon történő különbségtétel lényegében 
semmilyen esetben nem fogadható el. CRAVEN i.m.  171. 
912 E. B. ítélet  94. pont 
913 ARNARDÓTTIR i.m. 153-155., illetőleg 140. 
914 HARRIS i.m.  472. 
915 Van der Mussele ítélet  46. pont 
916 Magee ítélet  50. pont 
917 Spadea és Calabrino ítélet  46. pont 
918 Mathieu -Mohin és Clerfay t ítélet  58. pont 
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beiskolázás szabályait minősítette diszkriminatívnak.919 Jóllehet a nyelvi alapú 

megkülönböztetést már csak azért is kiemelten fontosnak lehetne tekinteni, 

mert egyike az ENSZ Alapokmányában eredetileg is szereplő négy 

kategóriának, ennek ellenére Vierdag is ezen kategória másodlagosságát 

hangsúlyozza, amennyiben a nyelvhasználatnál fontosabb azonosító a nemzeti 

kisebbséghez tartozás mint megkülönböztetési alap.920 

 

1.4 Megítélésünk szerint tehát a fentiek szerint kellene a Bíróságnak a 

megkülönböztetés egyes eseteit vizsgálnia, és az összehasonlító, illetőleg 

szükségességi és arányossági tesztet a gyakorlatban alkalmaznia. Ez persze 

azzal a változással is járna szükségképpen, hogy a Bíróságnak minden egyes 

esetben kifejezetten utalnia kellene arra, hogy milyen alapon történő 

megkülönböztetésként ítéli meg az adott ügyet, amelyre jelenleg korántsem 

kerül sor minden esetben.921 

 

2. Szükségesnek ítéljük, hogy a Bíróság mutasson több affinitást a kifejezetten 

kisebbségi problémák megítélésére. Kétségtelen tény, hogy jelenleg a 

kisebbségvédelmi kérdésekkel csak nagy nehézségek árán tud foglalkozni a 

Bíróság922, hiszen bár elkészült, de jogilag kötelező erővel nem bír az Európa 

Tanács Parlamenti Közgyűlésének 1201. számú ajánlása, melyet eredetileg az 

Emberi Jogok Európai Egyezménye kisebbségvédelmi tartalmú kiegészítő 

jegyzőkönyvéül szántak. Ugyanakkor, egyetértünk Kovács Péter azon 

fejtegetéseivel, hogy az Emberi Jogok Európai Egyezménye 

kontrollmechanizmusa a kérelmező egyéni sérelmét feltételezi, melybe már az 

indirekt diszkrimináció is csak nehezen fér bele, a kisebbségi jogok jelentős 

része pedig tipikusan kollektív jognak, vagy legalábbis kollektív megközelítést 

                                                 
919 Belga nyelvi ítélet  1E. rész 32. pont 
920 VIERDAG i.m.  92. 
921 BOKORNÉ SZEGŐ Hanna, KÖRNYEI Ágnes, A diszkrimináció tilalmának modern felfogása,  Acta 
Humana 2001. No. 43. 17. (a továbbiakban: BOKORNÉ, KÖRNYEI [2001]) 
922 Áttekintő jelleggel lásd: PENTASSUGLIA i.m. 401-451. Hasonlóan: BAKA B. András, The 
Convention and the Protection of Minorities Under International Law , In: MACDONALD i.m. 875-888. 
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igénylő jognak tekinthető.923 Kardos ezzel kapcsolatosan úgy véli, hogy a 

diszkriminációtól mentes bánásmód garantálása kisebbségi jogok nélkül nem 

lehet teljes körű, hiszen ez a védelem a mindenkit megillető jogok tekintetében 

érvényesül, a kisebbségi önazonosság viszont az azt védő sajátos jogokat 

igényel.924 Álláspontunk szerint azonban a 12. kiegészítő jegyzőkönyv, illetőle 

az általunk az előzőekben felvázolt háromféle teszt alkalmazása új, kötelező 

erővel bíró dokumentum elfogadása nélkül is elégséges lehet a 

kisebbségvédelmi kérdések hatékony kezelésére925, miként azt például a roma 

ügyek némelyikében, a vallásszabadsággal összefüggésben926, vagy éppen a 

véleménynyilvánítás szabadságával összefüggésben már jelenleg is 

tapasztalhatjuk.927 A kisebbségi kérdés hatékony megközelítését nehezíti 

ugyanakkor, hogy az Egyezmény és a strasbourgi esetjog alapján legfeljebb a 

pozitív diszkrimináció lehetősége vezethető le, annak kötelezettsége 

semmiképpen.928 Az is kétségtelennek tűnik viszont, hogy amennyiben a 

Bíróság immáron nem csak a klasszikus első generációs jogokkal 

kapcsolatosan fogja megítélni a hátrányos megkülönböztetés tilalma esetleges 

sérelmét, az szükségképpen nagyobb teret kell jelentsen a pozitív 

diszkrimináció előtt is, hiszen a második generációs jogok esetében már nem 

egyszerűen csak a megkülönböztetés-mentesség, hanem az esélyegyenlőség 

megteremtése a cél.929 Ez pedig végeredményben elvezethet a kisebbségi 

jogok hatékonyabb érvényesítéséhez. 

 

                                                 
923 KOVÁCS Péter, A rodopi mufti esete a nemzetközi joggal. Kisebbségi autonómiabarát ítélet az 
Emberi Jogok Európai Bíróságán: magányos fecske vagy új tendencia?  Acta Humana 2000. No. 41-
42. 64-65. 
924 KARDOS [2007] i.m.  112. 
925 Lényegében hasonlóan érvel Baka András is, aki szerint az Egyezmény már jelenlegi formájában is 
alkalmas lehet kisebbségvédelmi célok érvényesítésére, ehhez mindössze az esetjog korlátozott 
mértékű továbbfejlesztése szükséges megítélése szerint. „Irányt mutatunk, de nem avatkozunk be 
durván a nemzeti jogokba” Baka Andrással, a strasbourgi emberi jogi bíróság bírájával Javorniczky 
István és Kardos Gábor beszélget,  Fundamentum 2000/4. 42. 
926 HORVÁTH Krisztina, A kisebbségi jogok új értelmezése az Emberi Jogok Európai Bíróságának 
joggyakorlatában.  In: SZABÓ Marcel (szerk.), Emlékkönyv Flachbarth Ernő tiszteletére,  Pázmány 
Péter Katolikus Egyetem, Budapest, 2003, 81-97. 
927 PÁKOZDY Csaba, A kisebbségvédelem, a véleménynyilvánítás szabadsága és a nemzetközi 
biztonság egyes összefüggései,  Acta Humana 2004/2. 58-59. 
928 ARNARDÓTTIR i.m. 115. 
929 BOKORNÉ, KÖRNYEI [2001] i.m.  24. 
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3. A Bíróság diszkriminációs ügyekben tapasztalt gyakorlatát alapjaiban 

változtathatja meg a 12. kiegészítő jegyzőkönyv, mely további lehetőséget 

teremt majd a luxemburgi és strasbourgi diszkriminációs gyakorlat 

egységesítésére, amennyiben immáron olyan új területeken megvalósuló 

hátrányos megkülönböztetés-gyanús eseteket is vizsgálhat a Bíróság, melyeket 

eddig az Egyezményben felállított korlátok miatt kénytelen volt kizárni az 

ítélkezési gyakorlatából.930 Ilyen terület lehet például a nemek közötti 

diszkrimináció tekintetében a munkával összefüggő jogok, különösen a munka 

díjazásával kapcsolatos kérdések strasbourgi vizsgálhatósága. A jelenlegi 

gyakorlat meglehetősen ellentmondásos a tekintetben, hogy az állam által 

nyújtott szociális jellegű ellátások, így például a nyugdíj esetében vizsgálhatja 

a Bíróság a nemi alapon történő különbségtételt, miközben a munkához való 

joggal összefüggésben, az aktív munkavállalók vonatkozásában nincs ilyen 

lehetősége. Megjegyezzük ugyanakkor, hogy az egyenlő munkáért egyenlő bér 

elve a luxemburgi bíróság diszkriminációs gyakorlatának egyik központi 

elemét képezi.931 Úgyszintén sokkal nagyobb hangsúlyt kaphat ezután az 

életkoron alapuló hátrányos megkülönböztetés vizsgálata is, mely (a 

gyermekmunka, illetőleg az idősebb generáció munkavállalásának feltételei 

tekintetében) ugyancsak kiemelt hangsúlyt kaphat a luxemburgi 

bíráskodásban.932 Ezzel kapcsolatosan megjegyezzük, hogy meglátásunk 

szerint az államok „hagyományos”, az Egyezményben is szereplő 

diszkriminációs okok (mint például a faj, nem, vallás alapján történő 

megkülönböztetés) esetén jellemzően jogalkalmazási problémákkal 

szembesülnek, hiszen az Egyezmény létrejötte óta eltelt közel 60 év többé-

kevésbé állandó ítélkezési gyakorlata elegendő volt arra, hogy egyértelműen 

kijelölje az államok jogalkotása által követendő utat. Más szavakkal, ezen 

                                                 
930 Ezen területeket lásd: KARDOS Gábor, A nemi diszkrimináció értelmezésének egyes kérdései az EU 
Bíróság esetjogában.  In: GYULAVÁRI Tamás (szerk.), Egyenlő esélyek és jogharmonizáció, MüM 
Egyenlő Esélyek Titkársága Integrációs Stratégiai Munkacsoport, Budapest, 1997, 43-53. 
931 KARDOS Gábor, Az emberi jogok védelme az Európai Unió keretében, Acta Humana 1994. No. 14. 
38-42. A diszkrimináció-tilalommal kapcsolatos közösségi jogalkotás főbb jellemzőit, illetőleg 
tendenciáit lásd: GYULAVÁRI Tamás, Szociális jogok: az európai inte gráció mostohagyermekei?  Acta 
Humana 2005/2. 122-123. 
932 KŐVÁRINÉ IGNÁTH i.m. 125-128. 
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kategóriák esetében többnyire in abstracto  elfogadható a nemzeti jogrendszer 

adott szabálya, azonban a szabály in concreto  alkalmazásával kapcsolatosan 

merülnek fel aggályok. Ezzel szemben az újabb területeken (mint amilyen 

például a szexuális orientáción vagy éppen a fogyatékosságon alapuló 

különbségtétel) az államok jogrendszerében is lehetnek ellentmondások, 

hiszen közös európai konszenzus hiányában nem teljesen egyértelmű, hogy 

pontosan mit is vár el ezeken a területeken az Egyezmény értelmében a 

Bíróság. Ugyanakkor, a gazdasági és szociális jellegű jogokkal kapcsolatosan 

felmerülő új megkülönböztetési szempontok (mint amilyen például az 

életkoron alapuló különbségtétel, vagy a nemi különbségtétel egyes további 

aspektusai) esetében várhatóan ilyen problémákkal nem kell az államoknak 

szembesülniük, hiszen – miként azt utalásszerűen több alkalommal is jeleztük 

– e tekintetben az Európai Bíróság részletesen kimunkált esetjoggal 

rendelkezik. 

 

4. Ezzel szoros összefüggésben ugyancsak szükségesnek tartanánk az Európai 

Unió mihamarabbi csatlakozását az Egyezményhez, melyet immáron nem 

csak a hatályban még nem levő, a strasbourgi bíróság eljárási rendjét 

megreformáló 14. kiegészítő jegyzőkönyv933, hanem az ugyancsak nem 

hatályos lisszaboni szerződés is lehetővé tesz.934 Egy ilyen csatlakozás esetén, 

optimista forgatókönyv szerint a két intézmény viszonyában a strasbourgi 

bíróság mind a tagállamok, mind az Európai Unió aktusait vizsgálhatná 

emberi jogi szempontból, értve ez alatt a luxemburgi bíróság döntéseit is, ami 

azonban nem jelentene alá-fölérendeltséget. Ennek okát abban látjuk, hogy a 

két bíróság szerepe között lényeges az eltérés: míg a strasbourgi bíróság 

szubszidiárius szerepet tölt be, és csak azt vizsgálja, hogy a nemzeti hatóságok 

megfelelően alkalmazták-e a nemzeti jogukat az Emberi Jogok Európai 

Egyezménye fényében, addig az Európai Bíróság a jogrendszeren belül (és 

                                                 
933 17. cikk: „Az Európai Unió csatlakozhat ehhez az Egyezményhez.” 
934 Az Európai Unióról szóló szerződés módosított 6. cikk (2) bekezdése értelmében: „Az Unió 
csatlakozik az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezményhez. Ez a 
csatlakozás nem érinti az Uniónak a Szerződésekben meghatározott hatásköreit.” 
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nem afelett) jár el, és közvetlenül is eldönthet jogvitákat.935 Ebből kifolyólag a 

luxemburgi bíróság úgy ismerhetné el és alkalmazhatná a strasbourgi bíróság 

esetjogát, hogy közben megőrizné azt az értelmezési monopóliumát, amelyet 

az Európa-jog vonatkozásában a Római Szerződés 220. cikkelye biztosít az 

Európai Bíróságnak.936 Ráadásul, a strasbourgi bíróság tagja lehetne egy, az 

Európai Unió által delegált bíró is, aki adott esetben részletesebb információt 

tudna adni a közösségi jogról, elkerülendő azokat a helyzeteket, hogy a 

közösségi jogot is érintő kérdésben legalább részben ne olyan bírók döntsenek, 

akik nem is EU-tagállamból származnak és részleteiben nem is ismerik az 

Európai Unió jogát. A teljesség kedvéért azonban azt is meg kell jegyeznünk, 

hogy maga a 14. kiegészítő jegyzőkönyv tartalmazza, hogy az Európai Unió 

Emberi Jogok Európai Egyezményéhez való csatlakozásának részletes 

feltételeit egy újabb szerződésnek kell majd rögzítenie.937 

 

5. A 12. kiegészítő jegyzőkönyvvel kapcsolatosan szükségesnek tartjuk, hogy 

amint csak lehetséges, a Nagykamara néhány „precedensjellegű” ítéletben 

fektesse le a jegyzőkönyv alkalmazásának sarokköveit, ideértve a Bíróság által 

követendő vizsgálati módszereket, és a védendő értékeket is. Álláspontunk 

szerint, amennyiben a Bíróság az ebben a fejezetben foglaltakhoz hasonló 

irányban mozdítja el az ítélkezési gyakorlatot, a 12. jegyzőkönyv csak a 

kérelmek számában jelenthet majd számottevő változást, az említett 

háromfokozatú értékelés ebben az esetben is alkalmazhatónak tűnik.938 A 

jegyzőkönyv alkalmazásának első néhány évben történő tapasztalatai alapján 

elképzelhetőnek tartjuk azonban egyes megkülönböztetési okok „áthelyezését” 

a három vizsgálati módszer között, mely, tekintettel az általunk is többször 

                                                 
935 A két bíróság ítélkezési gyakorlatainak összefüggéseiről lásd: SZALAYNÉ [2005] i.m.  21-24. 
936 Ez a fajta együttműködés már jelenleg is létezik a tagállamok legfelsőbb bíróságai és a strasbourgi 
bíróság között. Bővebben lásd: Opinion on the implications of a legally -binding EU Charter of 
Fundamental Rights on human rights protection in Europe,  Az Európa Tanács Joggal a 
Demokráciáért Bizottsága (Velencei Bizottság) 2003. december 12-13-án elfogadott véleménye, 
CDL-AD (2003) 92, VII. fejezet. 
937 Magyarázó jelentés  102. pont 
938 Hasonló gondolatmenet vezethető le Costa bírónak a Fretté ügyben  hozott részben párhuzamos 
véleményéből is, amikor kifejti, hogy a Bíróság talán túl messzire ment a Thlimmenos ügyben  hozott 
ítéletével a 12. jegyzőkönyv hatályba lépése előtt. Lásd a vélemény I. részét. 
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idézett élő jog („living instrument ”) koncepcióra, nem ütközik akadályokba. 

Ráadásul, a Nagykamara ilyen irányú aktivitása egyértelműen előmozdíthatná 

a jegyzőkönyv meglehetősen vontatottan haladó tagállamok általi ratifikációját 

is, megtörve a jelenleg tapasztalható „várjunk, aztán majd meglátjuk” 

mentalitást.939 

 

6. További lényeges, a Bíróság diszkriminációs ügyekben tapasztalható 

gyakorlatának megváltoztatását célzó javaslatunk, hogy a Bíróság „szakadjon 

el” a hátrányos megkülönböztetés tilalma vizsgálatakor az egyes cikkelyek 

sajátosságainak figyelembe vételétől. A jelenlegi megközelítés 

problematikusságát mutatja például, hogy a faji diszkrimináció-gyanús 

ügyekben az élethez, emberi méltósághoz való joggal összefüggésben soha 

nem született anyagi jogi szempontból marasztaló ítélet940, addig az eljárásjogi 

cikkek esetében már nem volt ilyen manőverezési lehetősége a Bíróságnak, és 

egy lényegét tekintve hasonló jellegű ügyben sokkal súlyosabbnak tűnő 

jogsértést állapított meg éppen ezért.941 A két ügy alapjában véve hasonló, 

mégis, az alapul vett tényállást az egyik ítélet szerint „égbekiáltó 

rasszizmusként”, a másik ítélet szerint pedig „csak” a rasszizmusgyanús ügy 

kivizsgálásával kapcsolatos eljárási hibaként értékelhetjük.942 Kétségtelen 

tény, hogy az anyagi és eljárási szempontú megközelítés elválasztása könnyíti 

a kérelmezők helyzetét a tekintetben, hogy diszkriminációs ügyben marasztaló 

ítéletet hozhat a Bíróság már arra való tekintettel is, hogy a bepanaszolt állam 

hatósága nem vizsgálta ki megfelelően a hátrányos megkülönböztetéssel 

kapcsolatos esetet. Azonban, ahogy azt már korábban jeleztük, e tekintetben 

több bírónak a Labita ügyhöz  fűzött különvéleménye megállapítását osztjuk, 

nevezetesen, hogy a kizárólag eljárási szempontok alapján megállapított 

jogsértés kevésbé tűnik súlyosnak, mint egy anyagi jogi szempontok alapján 

                                                 
939 WINTEMUTE [2004] i.m.  489. 
940 Cobzaru ítélet  101. pont 
941 Moldov an és mások ítélet  139-140. pontok 
942 MORAWA i.m. 180-181. 
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kimondott jogsértés.943 Ez a megállapításunk összhangban van a korábbi, 

háromféle teszt alapulvételét előirányzó javaslatunkkal, amennyiben az egyes 

teszteken belül sem lenne eltérő a Bíróság diszkriminációs gyakorlata. 

 

7. Javasoljuk végezetül, hogy a Bíróság több vonatkozásban is bátrabban 

alkalmazza a Thlimmenos ügyben  egyszer már kimondott nagyjelentőségű 

tételeket. Így ne csak az azonos helyzetek különbözőképpen történő kezelését 

tekintse hátrányos megkülönböztetésnek, hanem vállalja fel – a kétségtelenül 

sokkal nagyobb körültekintést igénylő – különböző helyzetek azonosan 

kezelésével kapcsolatos esetek érdemi vizsgálatát is.944 A Bíróság 

vizsgálódásának kiterjesztése a közvetett diszkrimináció eseteire egyértelműen 

azt jelentené, hogy az államoktól az eddigiekhez képest sokkal nagyobb 

körültekintést várna el a strasbourgi bíróság, amennyiben nem csupán 

intézkedéseik célját, hanem annak bizonyított hatását is vizsgálódási körébe 

vonná, az állami szándéktól függetlenül. Az indirekt diszkrimináció esetében a 

kérelmezők helyzete rendkívüli módon nehéz volna, ha a bizonyítási teher az ő 

vállukon nyugodna, éppen ezért ilyen esetekben feltétlenül szükségesnek 

érezzük (a korábbiakban már bemutatottak szerint) a bizonyítási teher 

megfordítását minden ilyen esetben. Éppen ezért reméljük, hogy a D. H. és 

mások ügyben tapasztalt, a bizonyítási teher megfordításával, illetőleg a 

statisztikák bizonyítékként való elfogadásával kapcsolatos megközelítés945 

nem „magányos fecske”, hanem egy új tendencia kezdete. Megjegyezzük, 

hogy a szigorú teszt alkalmazásának általunk javasolt módszere ab ovo  

lehetővé tenné az indirekt diszkriminációs esetek vizsgálatát is. Reméljük, 

hogy a Bíróság mind a közvetett diszkrimináció fogalmi kérdései, mind a 

(statisztikai adatokkal történő) bizonyítás tekintetében követni fogja a dolgozat 

korábbi részében részletesen is elemzett, 2000/43/EK irányelvében foglaltakat, 

ami egy további adalék lenne a két bíróság egységesülő ítélkezési 

                                                 
943 Lásd Pastor Ridruejo, Bonello, Makarczyk, Tulkens, Straznicka, Butkevych, Casadevall és 
Zupancic bírák részben eltérő véleményét a Labita ítélet hez. 
944 Thlimmenos ítélet  38. pont 
945 D. H. és mások í télet  188. pont 
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gyakorlatához, szükségessé és lehetővé téve immáron a két bíróság (ma még 

számos tekintetben szignifikánsan eltérő) emberi jogi ítélkezési gyakorlatának 

együttes vizsgálatát is. 
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Magyar nyelvű összefoglaló 
 

Christian Tomuschat nemzetközi jogász megállapítása szerint „jogot alkotni 

annyi, mint osztályozni”.  Az osztályozás azonban önmagában még csupán 

különbségtételt jelenthet, hátrányos megkülönböztetésről pedig akkor 

beszélhetünk, ha ez a különbségtétel valamilyen oknál fogva jogellenesnek 

minősül. Dolgozatom célja a hátrányos megkülönböztetés tilalma, mint az 

Emberi Jogok Európai Egyezményében foglalt különleges jog elméleti és 

strasbourgi bírósági gyakorlati szempontú megközelítése. Különleges jogról 

van szó, hiszen bár formálisan önálló, ennek ellenére eredeti formájában az 

Emberi Jogok Európai Bíróságához forduló kérelmezők mégis csak más, 

ugyancsak az Egyezményben foglalt jogokkal összefüggésben hívhatják ezt fel 

a Bíróság előtt. Az Emberi Jogok Európai Egyezménye (jelenleg értékelhető 

esetjoggal nem rendelkező, bár hatályban levő) 12. kiegészítő jegyzőkönyve 

azonban immáron lehetővé teszi a diszkrimináció tilalmának megsértése – 

mint önálló jogcím – alapján a Bírósághoz fordulás lehetőségét is. 

 

A dolgozat elsődleges célja a hátrányos megkülönböztetés tilalmával 

kapcsolatos strasbourgi esetjog kritikai szemléletű bemutatása. A dolgozat 

első nagy szerkezeti egységében (I-IV. fejezetek) a téma elméleti 

megalapozása történik, amennyiben részletesen megvizsgálom a hátrányos 

megkülönböztetés tilalma fogalmi kérdéseit, ideértve a pozitív diszkrimináció 

egyes kérdéseit is. Ugyancsak az első részben vizsgálom az Emberi Jogok 

Európai Egyezménye előkészítő munkálatait rögzítő iratok alapján a 14. 

cikkely jelenlegi szövegének kialakulásához vezető folyamatot. Ehhez a 

részhez sorolható a Bíróság hátrányos megkülönböztetés tilalmával 

kapcsolatos általános vizsgálati módszerének bemutatása, különös tekintettel 

az ún. mérlegelési jogkör doktrínára is. Ezen fejezetek kutatási módszere 

leginkább elméleti-történeti jellegű módszerként határozható meg. 
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A dolgozat második szerkezeti egysége (V-XII. fejezetek) a hátrányos 

megkülönböztetés tilalma, mint járulékos jog és az Egyezmény további 

cikkelyei közötti kapcsolódási pontok feltárását végzem el, az egyes hasonló 

sajátosságokat mutató cikkelyek egy-egy fejezetbe történő összevonásával. 

Bemutatom, hogy adott esetben mennyire nem a diszkriminációt sérelmező 

panasz, hanem sokkal inkább az alapul vett másik cikkely jellemzői jelentik a 

Bíróság vizsgálódásának kiindulópontját, miként az jól látható például a faji 

diszkriminációval kapcsolatos ügyekben is. Kitérek végezetül a 12. kiegészítő 

jegyzőkönyv létrejöttének körülményeire, jelenlegi (egyelőre minimális) és 

főleg várható jövőbeni esetjogára. A Bíróság esetjogában fellelhető 

ellentmondások bemutatását követően konkrét, az esetjog kiszámíthatóbbá 

tételét célzó javaslatokat teszek, figyelemmel a hátrányos megkülönböztetés 

tilalma olyan „új” területekre történő kiterjesztésére, mint például a 

kisebbségvédelem egyes aspektusai, vagy éppen a gazdasági, szociális jellegű 

jogok (melyet mind a 12. kiegészítő jegyzőkönyv, mind pedig az Európai 

Unió Emberi Jogok Európai Egyezményéhez történő esetleges csatlakozása 

előmozdíthat). Éppen ezért ezen fejezetek kutatási módszere egyértelműen 

gyakorlati analitikus módszernek tekinthető, amennyiben jelentős hangsúlyt 

fektetek az Emberi Jogok Európai Bírósága vonatkozó ítéleteinek mind 

teljesebb körű elemzésére. A dolgozat témájára és terjedelmi korlátaira 

tekintettel más nemzetközi vagy hazai fórumok diszkriminációs gyakorlatára 

csak a kapcsolódási pontok, illetőleg ellentmondások felderítése érdekében 

utalok. 
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Idegen nyelvű összefoglaló 
(Summary) 

 

In Christian Tomuschat’s opinion „legislation is classification”.  Classification 

in itself could establish lawful distinction, but discrimination may arise only in 

case of unlawful distinction. In my thesis I would like to introduce and analyze 

the right of prohibition of discrimination as incorporated into the European 

Convention on Human Rights both in historical-theoretical and in practical 

view. The right of non-discrimination as defined in the Convention originally 

is an accessory right, because equality is safeguarded merely with respect to 

the other substantive rights enumerated in the Convention. However, since 

Protocol No. 12. entered into force non-discrimination could be qualified as an 

independent right because applicants could call upon the violation of non-

discrimination without referring to violation of other rights of the Convention 

and its Protocols. 

 

The main purpose of the thesis is the presentation and critical analysis of the 

case-law of the European Court of Human Rights concerning the prohibition 

of discrimination. In the first part of the paper I focused my research on the 

issues of non-discrimination, with special respect to the travaux préparatoires  

of the Convention. Devolution of positive discrimination as a concept was also 

included in this part of the paper. I examine the Court’s general methodology 

concerning discrimination cases, with special respect to the relationship 

between the substantive article and non-discrimination as well as the so-called 

„margin of appreciation” doctrine. As far as the research methods concern, 

when preparing this part of the paper I adopted the so-called historical-

descriptive approach. 

 

In the second part of the paper (Chapters V-XII) I examine the relationship 

between the right of non-discrimination as an accessory right and the other 

„substantive” articles of the Convention. The substantive articles have been 
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grouped not only on the basis of their subject-matter but also according to the 

main specialities of them concerning discrimination. One can state that it is 

not the ground of discrimination but the specialities of every substantive 

article which could determine the method of the Court and the result of the 

procedure, which can be experienced well for instance in racial discrimination 

cases. Finally the paper examines the background of Protocol No. 12 as well 

as the possible new trend of the Court’s case-law based on this Protocol. The 

thesis can not miss consideration of the effect of possible ratification of the 

Convention by the European Union, which could establish a new approach in 

non-discrimination cases also, taking into examination other special fields of 

discrimination as minority rights or economic and social rights. When 

examining the most important discrimination cases of the Court in this part of 

the paper I make use mainly of practical analytical approach. Because of the 

main topic and the size of the paper I present other international and national 

bodies’ case-law concerning discrimination only if it has special concern to 

the topic of the paper. 
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- ECHR, Grande  Oriente D’Italia di Palazzo Giustiniani kontra 
Olaszország (No. 2.) ügy , 2007. május 31-i ítélet (ügyszám: 26740/02) 

- ECHR, Haas kontra Hollandia ügy , 2004. január 13-i ítélet (ügyszám: 
36983/97) 

- ECHR, Handyside kontra Egyesült Királyság ügy , 1976. december 7-i 
ítélet (ügyszám: 5493/72) 

- ECHR, Hoffmann kontra Ausztria ügy , 1993. június 23-i ítélet 
(ügyszám: 12875/87) 

- ECHR, Hugh Jordan kontra Egyesült Királyság ügy , 2001. május 4-i 
ítélet (ügyszám: 24746/94) 

- ECHR, Inze kontra Ausztria ügy , 1987. október 28-i ítélet (ügyszám: 
8695/79) 

- ECHR, Írország kontra Egyesült Királyság ügy , 1978. január 18-i ítélet 
(ügyszám: 5310/71) 

- ECHR, John Murray kontra Egyesült Királyság ügy , 1996. február 8-i 
ítélet (ügyszám: 18731/91) 

- ECHR, Johnston és mások kontra Írország ügy,  1986. december 18-i 
ítélet (ügyszám: 9697/82) 

- ECHR, Kamasinski kontra Ausztria ügy , 1989. december 19-i ítélet 
(ügyszám: 9783/82) 

- ECHR, Karlheinz Schmidt kontra Németország ügy , 1994. július 18-i 
ítélet (ügyszám: 13580/88) 

- ECHR, Karner kontra Ausztria ügy , 2003. július 24-i ítélet (ügyszám: 
40016/98) 

- ECHR, Kavakci kontra Törökország ügy , 2007. április 5-i ítélet 
(ügyszám: 71907/01) 

- ECHR, Kjeldsen, Busk Madsen és Pe dersen kontra Dánia ügy , 1976. 
december 7-i ítélet (ügyszám: 5095/71, 5920/72, 5926/72) 

- ECHR, Kokkinakis kontra Görögország ügy, 1993. május 25-i ítélet 
(ügyszám: 14307/88) 

- ECHR, Kolompar kontra Belgium ügy , 1992. szeptember 24-i ítélet 
(ügyszám: 11613/85) 

- ECHR, Kosteski kontra Macedónia ügy, 2006. április 13-i ítélet 
(ügyszám: 55170/00) 

- ECHR, Kavakci kontra Törökország ügy , 2007. április 5-i ítélet 
(ügyszám: 71907/01) 

- ECHR, Labita kontra Olaszország ügyben , 2000. április 6-án született 
ítéletben (ügyszám: 26772/95) 

- ECHR, Larkos kontra Ciprus ügy , 1999. február 18-i ítélet (ügyszám: 
29515/95) 

- ECHR, Lawless kontra Írország ügy , 1961. április 7-i és július 1-i 
ítéletek (ügyszám: 332/57) 

- ECHR, Lithgow és mások kontra Egyesült Királyság ügy , 1986. július 
8-i ítélet (ügyszám: 9006/80, 9262/81, 9263/81, 9265/81, 9266/81, 
9313/81, 9405/81) 
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- ECHR, L. és V. kon tra Ausztria ügy , 2003. január 9-i ítélet (ügyszám: 
39392/98, 39829/98) 

- ECHR, Magee kontra Egyesült Királyság ügy , 2000. június 6-i ítélet 
(ügyszám: 28135/95) 

- ECHR, Marckx kontra Belgium ügy , 1979. június 13-i ítélet (ügyszám: 
6833/74) 

- ECHR, Mathieu -Mohin and Clerfayt kontra Belgium ügy , 1987. 
március 2-i ítélet (ügyszám: 9267/81) 

- ECHR, Merger és Cros kontra Franciaország ügy , 2004. december 22-i 
ítélet (ügyszám: 68864/01) 

- ECHR, McMichael kontra Egyesült Királyság ügy , 1995. február 24-i 
ítélet (ügyszám: 16424/90) 

- ECHR, Moldovan és mások kontra Románia ügy , 2005. július 12-i ítélet 
(ügyszám: 41138/98, 64320/01) 

- ECHR, Molnár kontra Magyarország ügy , 2004. október 5-i ítélet 
(ügyszám: 22592/02) 

- ECHR, Moustaquim kontra Belgium ügy, 1991. február 18-i ítélet 
(ügyszám: 12313/86.) 

- ECHR, National Union of Belgian Police kontra Belgium ügy , 1975. 
október 27-i ítélet (ügyszám: 4464/70) 

- ECHR, Niedzwiecki kontra Németország ügy , 2005. október 25-i ítélet 
(ügyszám: 58453/00) 

- ECHR, Observer és Guardian kontra Egyesült Kir ályság ügy , 1991. 
november 26-i ítélet (ügyszám: 13585/88) 

- ECHR, Ognyanova és Choban kontra Bulgária ügy,  2006. február 23-i 
ítélet (ügyszám: 46317/99) 

- ECHR, Orsus és mások kontra Horvátország ügy, 2008. július 17-i 
ítélet (ügyszám: 15766/03) 

- ECHR, Özgür G ündem kontra Törökország ügy,  2000. március 16-i 
ítélet (ügyszám: 23144/93) 

- ECHR, Petrov kontra Bulgária ügy,  2008. május 22-i ítélet (ügyszám: 
15197/02) 

- ECHR, Petrovic kontra Ausztria ügy,  1998. március 27-i ítélet 
(ügyszám: 20458/92) 

- ECHR, Pine Valley De velopments Ltd. és mások kontra Írország ügy , 
1991. november 29-i ítélet (ügyszám: 12742/87) 

- ECHR, P. M. kontra Egyesült Királyság ügy , 2005. július 19-i ítélet 
(ügyszám: 6638/03) 

- ECHR, Poitrimol kontra Franciaország ügy,  1993. október 26-i ítélet 
(ügyszám: 14032/88) 

- ECHR, Pretty kontra Egyesült Királyság ügy,  2002. április 29-i ítélet 
(ügyszám: 2346/02) 

- ECHR, Price kontra Egyesült Királyság ügy,  2001. július 10-i ítélet 
(ügyszám: 33394/96) 

- ECHR, Rainys és Gasparavicius kontra Litvánia ügy , 2005. április 7-i 
ítélet (ügyszám: 70665/01, 74345/01) 
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- ECHR, Rasmussen kontra Dánia ügy , 1984. november 28-i ítélet 
(ügyszám: 8777/79) 

- ECHR, Rees kontra Egyesült Királyság ügy , 1986. október 17-i ítélet 
(ügyszám: 9532/81) 

- ECHR, Rekvényi kontra Magyarország ügy , 1999. május 20-i ítélet 
(ügyszám: 25390/94) 

- ECHR, Religionsgemeinschaft der Zeugen Jehovas és mások kontra 
Ausztria ügy,  2008. július 31-i ítélet (ügyszám: 40825/98) 

- ECHR, Salgueiro Da Silva Mouta kontra Portugália ügy,  1999. 
december 21-i ítélet (ügyszám: 33290/96) 

- ECHR, Sampanis és mások kontra Görögország ügy,  2008. június 5-i 
ítélet (ügyszám: 32526/05) 

- ECHR, Schmidt és Dahlström kontra Svédország ügy , 1976. február 6-i 
ítélet (ügyszám: 5589/72) 

- ECHR, Schuler -Zgraggen kontra Svájc ügy , 1993. június 24-i ítélet 
(ügyszám: 14518/89) 

- ECHR, Secic kontra Horvátország ügy , 2007. május 31-i ítélet 
(ügyszám: 40116/02) 

- ECHR, Selmouni kontra Franciaország ügy , 1999. július 28-i ítélet 
(ügyszám: 25803/94) 

- ECHR, Sidabras és Dziautas kontra Litvánia üg y, 2004. július 27-i 
ítélet (ügyszám: 55480/00, 59330/00) 

- ECHR, S. L. kontra Ausztria ügy , 2003. január 9-i ítélet (ügyszám: 
45330/99)  

- ECHR, Smith és Grady kontra Egyesült Királyság ügy , 1999. 
szeptember 27-i ítélet (ügyszám: 33985/96, 33986/96) 

- ECHR, Spadea és Calabrino kontra Ola szország ügy , 1995. szeptember 
28-i ítélet (ügyszám: 12868/87) 

- ECHR, Stjerna kontra Finnország ügy , 1994. november 25-i ítélet 
(ügyszám: 18131/91) 

- ECHR, Stoica kontra Románia ügy , 2008. március 4-i ítélet (ügyszám: 
42722/02) 

- ECHR, Stubbings és mások kontra  Egyesült Királyság ügy,  1996. 
október 22-i ítélet (ügyszám: 22083/93, 22095/93) 

- ECHR, The National & Provincial Building Society, The Leeds 
Permanent Building Society és The Yorkshire Building Society kontra 
Egyesült Királyság ügy , 1997. október 23-i ítélet (ügyszám: 
117/1996/736/933-935) 

- ECHR, The Sunday Times kontra Egyesült Királyság (No. 1.) ügy , 
1979. április 26-i ítélet (ügyszám: 6538/74) 

- ECHR, The Sunday Times kontra Egyesült Királyság (No. 2.) ügy , 
1991. november 26-i ítélet (ügyszám: 13166/87) 

- ECHR, Thlimmenos kontra Görögország ügy,  2000. április 6-i ítélet 
(ügyszám: 34369/97) 

- ECHR, Ucar kontra Törökország ügy , 2006. április 11-i ítélet 
(ügyszám: 52392/99) 
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- ECHR, Ünal Tekeli kontra Törökország ügy , 2004. november 16-i ítélet 
(ügyszám: 29865/96) 

- ECHR, Vajnai kontra Magyarország ügy,  2008. július 8-i ítélet 
(ügyszám: 33629/06) 

- ECHR, Van der Mussele kontra Belgium ügy , 1983. november 23-i 
ítélet (ügyszám: 8919/80) 

- ECHR, Van Raalte kontra Hollandia ügy , 1997. február 21-i ítélet 
(ügyszám: 20060/92) 

- ECHR, Velikova kontra Bulgária ügy , 2000. május 18-i ítélet 
(ügyszám: 41488/98) 

- ECHR, VgT Verein Gegen Tierfabriken kontra Svájc ügy , 2001. június 
28-i ítélet (ügyszám: 24699/94) 

- ECHR, Wagner és J. M. W. L. kontra Luxemburg ügy , 2007. június 28-i 
ítélet (ügyszám: 76240/01) 

- ECHR, Willis kontra Egyesült Királyság ügy,  2002. június 11-i ítélet 
(ügyszám: 36042/97) 

- ECHR, X és Y kontra Hollandia ügy , 1985. március 26-i ítélet 
(ügyszám: 8978/80) 

- ECHR, Yasar kontra Törökország ügy , 2006. január 24-i ítélet 
(ügyszám: 46412/99) 

- ECHR, Zeman kontra Ausztria ügy , 2006. június 29-i ítélet (ügyszám: 
23960/02) 

 
3.3 Az Emberi Jogok Európai Bizottsága és Bírósága elfogadhatósági 
határozatai és jelentései 
 

- ECHR, Ali Özler kontra Törökország ügy,  2001. január 30-i 
elfogadhatósági határozat (ügyszám: 25753/94) 

- ECommHR, Angeleni kontra Svédország ügy , 1986. december 3-i 
elfogadhatósági határozat (ügyszám: 10491/83) 

- ECommHR, Autio kontra Finnország ügy , 1991. december 6-i 
elfogadhatósági határozat (ügyszám: 17086/90) 

- ECommHR, A. W. Web b kontra Egyesült Királyság ügy , 1983. május 
11-i elfogadhatósági határozat (ügyszám: 9353/81) 

- ECommHR, Bakare kontra Belgium ügy , 1995. április 6-i 
elfogadhatósági határozat (ügyszám: 23931/94) 

- ECHR, Dahlab kontra Svájc ügy , 2001. február 15-i elfogadhatósági 
határozat (ügyszám: 42393/98) 

- ECommHR, De Souza kontra Egyesült Királyság ügy , 1987. március 4-
i elfogadhatósági határozat (ügyszám: 12237/86) 

- ECommHR, East African Asians kontra Egyesült Királyság ügy , a 
Bizottság 1973. december 14-én elfogadott jelentése (ügyszám: 4403-
4419/70, 4422-4423/70, 4434/70, 4443/70, 4476-4478/70, 4486/70, 
4501/70, 4526-4530/70) 

- ECHR, Ercan kontra Törökország ügy,  2000. október 17-i 
elfogadhatósági határozat (ügyszám: 31246/96) 
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- ECHR, Farkas kontra Magyarország ügy,  2000. március 2-i 
elfogadhatósági határozat (ügyszám: 31561/96) 

- ECHR, Gergel kontra Szlovákia ügy , 2006. május 4-i elfogadhatósági 
határozat (ügyszám: 16926/03) 

- ECommHR, Görögország kontra Egyesült Királyság ügy , 1958. 
szeptember 26-i jelentés (ügyszám: 176/56) 

- ECHR, Grandrath kontra Németország ügy , 1966. december 12-i 
jelentés (ügyszám: 2299/64) 

- ECHR, Grisankova és Grisankovs kontra Lettország ügy, 2003. február 
13-i elfogadhatósági határozat (ügyszám: 36117/02) 

- ECommHR, Gruber kontra Németország ügy , 2004. december 13-i 
elfogadhatósági határozat (ügyszám: 45198/04) 

- ECHR, Gütl kontra Ausztria ügy , 2005. február 1-i elfogadhatósági 
határozat (ügyszám: 49686/99) 

- ECHR, Hoogendijk kontra Hollandia ügy , 2005. január 6-i 
elfogadhatósági határozat (ügyszám: 58641/00) 

- ECHR, Hummatov kontra Azerbajdzsán ügy , 2006. május 18-i 
elfogadhatósági határozat (ügyszám: 9852/03, 13413/04) 

- ECommHR, Konttinen kontra Finnország ügy , 1996. december 3-i 
elfogadhatósági határozat (ügyszám: 24949/94) 

- ECHR, Koppi kontra Ausztria ügy , 2006. január 5-i elfogadhatósági 
határozat (ügyszám: 33001/03)  

- ECHR, Kunic kontra Horvátország ügy , 2002. április 11-i 
elfogadhatósági határozat (ügyszám: 22344/02) 

- ECommHR, Lindsay kontra Egyesült Királyság ügy , 1986. november 
11-i elfogadhatósági határozat (ügyszám: 11089/84) 

- ECHR, Lindsay kontra Egyesült Királyság ügy , 1986. november 11-én 
kelt elfogadhatósági határozat (ügyszám: 11089/84) 

- ECommHR, L. J. kontra Finnország ügy , 1995. június 28-i 
elfogadhatósági határozat (ügyszám: 21221/93) 

- ECHR, Löffelmann kont ra Ausztria ügy , 2005. február 1-i 
elfogadhatósági határozat (ügyszám: 42967/98) 

- ECHR, Magnago és a Dél -tiroli Néppárt kontra Olaszország ügy,  1996. 
április 15-i elfogadhatósági határozat (ügyszám: 25035/94) 

- ECommHR, Martinez kontra Spanyolország ügy , 1989. szeptember 4-i 
elfogadhatósági határozat (ügyszám: 13012/87) 

- ECHR, McBride kontra Egyesült Királyság ügy , 2006. május 9-i 
elfogadhatósági határozat (ügyszám: 1396/06) 

- ECHR, McQuiston kontra Egyesült Királyság ügy , 1986. március 4-i 
elfogadhatósági határozat (ügyszám: 11208/84) 

- ECHR, Musikhanova és mások kontra Oroszország ügy , 2003. július 
11-i elfogadhatósági határozat, (ügyszám: 27243/03) 

- ECommHR, N. kontra Svédország ügy , 1984. október 11-i 
elfogadhatósági határozat (ügyszám: 10410/83) 

- ECommHR, Nelson kontra Egyesült Királyság ügy , 1986. október 13-i 
elfogadhatósági határozat (ügyszám: 11077/84) 
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- ECHR, Oláh kontra Magyarország ügy,  2004. szeptember 14-i 
elfogadhatósági határozat (ügyszám: 56558/00) 

- ECommHR, Peters kontra Hollandia ügy , 1994. november 30-i 
elfogadhatósági határozat (ügyszám: 22793/93) 

- ECHR, Rajak kontra Horvátország ügy,  2000. október 12-i 
elfogadhatósági határozat (ügyszám: 49706/99) 

- ECHR, Schaefer kontra Németország ügy , 2007. szeptember 4-i 
elfogadhatósági határozat (ügyszám: 14379/03) 

- ECHR, Sika kontra Szlovákia ügy , 2005. május 10-i elfogadhatósági 
határozat (ügyszám: 2132/02) 

- ECommHR, Spöttl kontra Ausztria ügy , 1996. május 15-i 
elfogadhatósági határozat (ügyszám: 22956/93) 

- ECommHR, Stoitchkov és Shindarov kontra Bulgária ügy , 1995. június 
28-i elfogadhatósági határozat (ügyszám: 24571/94, 24572/94) 

- ECHR, Szabó kontra Svédország ügy , 2004. október 26-i 
elfogadhatósági határozat (ügyszám: 28578/03) 

- ECHR, Taniyan kontra Törökország ügy , 2002. december 5-i 
elfogadhatósági határozat (ügyszám: 29910/96) 

- ECHR, Tatishvili kontra Oroszország ügy,  2005. január 20-i 
elfogadhatósági határozat (ügyszám: 1509/02) 

- ECommHR, Timurtas kontra Törökország ügy,  a Bizottság 1998. 
október 29-i jelentése (ügyszám: 23531/94) 

- ECHR, Valasinas kontra Litvánia ügy , 2000. március 14-i 
elfogadhatósági határozat (ügyszám: 44558/98) 

- ECommHR, Van Buitenen kontra Hollandia ügy , 1987. március 2-i 
elfogadhatósági határozat (ügyszám: 11775/85) 

- ECommHR, W., X., Y. és Z. kontra Belgium ügy , 1975. május 30-i 
elfogadhatósági határozat (ügyszám: 6745/74, 6746/74) 

- ECommHR, X. kontra Ausztria ügy , 1973. július 16-i elfogadhatósági 
határozat (ügyszám: 5492/72) 

- ECommHR, X kontra Németország ügy , 1975. szeptember 30-i 
elfogadhatósági határozat (ügyszám: 5935/72) 

- ECommHR, X. kontra Ném etország ügy , 1979. december 13-i 
elfogadhatósági határozat (ügyszám: 8410/78) 

- ECommHR, X és Association Y kontra Olaszország ügy , 1981. május 6-
i elfogadhatósági határozat (ügyszám: 8987/80) 

- ECHR, Zehnalová és Zehnal kontra Csehország ügy , 2002. május 14-i 
elfogadhatósági határozat (ügyszám: 3862/97) 
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IV. További fórumok döntései 
 
4.1 Állandó Nemzetközi Bíróság és Hágai Nemzetközi Bíróság 
 

- PCIJ, German Settlers in Poland case , 1923, Permanent Court of 
International Justice Series B, No. 6. 

- PCIJ, Minority Schools in Albania, 1935, Permanent Court of 
International Justice Series A/B No. 64. 

 
4.2 ENSZ Emberi Jogi Bizottság 
 

- HRC, Aumeeruddy -Cziffra kontra Mauritius ügy,  Communication No. 
35/1978, 1981. április 9-i ajánlás 

- HRC, Bhinder Singh kontra Kanada  ügy,  Communication No. 
208/1986, 1989. november 9-i ajánlás 

- HRC, Broeks kontra Hollandia ügy , Communication No. 172/1984, 
1987. április 9-i ajánlás 

- HRC, Faure kontra Ausztrália ügy,  Communication No. 1036/2001, 
2001. június 19-i ajánlás 

- HRC, Foin kontra F ranciaország ügy,  Communication No. 
666/1995,1999. november 9-i ajánlás 

- HRC, Gueye kontra Franciaország ügy,  Communication No. 196/1985, 
1989. április 6-i ajánlás 

- HRC, Järvinen kontra Finnország ügy,  Communication No. 295/1988, 
1990. augusztus 15-i ajánlás 

- HRC, Joslin kontra Új -Zéland ügy,  Communication No. 902/1999, 
2002. július 17-i ajánlás 

- HRC, Karakurt kontra Ausztria ügy,  Communication No. 965/2000, 
2002. április 4-i ajánlás 

- HRC, Lovelace kontra Kanada ügy,  Communication No. 24/1977, 
1983. június 6-i ajánlás 

- HRC, Müller és Engelhard kontra Namíbia ügy , Communication No. 
919/2000, 2002. március 26-i ajánlás 

- HRC, Pauger kontra Ausztria ügy,  Communication No. 415/1990, 
1996. január 22-i ajánlás 

- HRC, Toonen kontra Ausztrália ügy,  Communication No. 488/1992, 
1994. március 31-i ajánlás 

- HRC, Young kontra Ausztrália ügy , Communication No. 941/2000, 
2003. augusztus 6-i ajánlás 

- HRC, Zwaan -de Vries kontra Hollandia ügy , Communication No. 
182/1984, 1987. április 9-i ajánlás 

 
4.3 ENSZ Faji Megkülönböztetés Eltörlésére Létrehozott Bizottsága 
 
CERD, Lacko kontra Szlovákia ügy , 11/1998. számú ügy 
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4.4 Emberi Jogok Amerika-közi Bírósága 
 

- IACHR, Celestine ügy, ügyszám: 10.031, 23/89. számú, 1989. 
szeptember 28-án kelt határozat 

- IACHR, Maria Eugenia Morales de Sierra kontra  Guatemala ügy , 
11.625. számú ügy, 2001. január 19-i jelentés 

- IACHR, Proposed Amendments to the Naturalization Provisions of the 
Political Constitution of Costa Rica,  1984. január 19-i tanácsadó 
vélemény 

- IACHR, Velasquez Rodriguez ügy (Interpretation of th e Compensatory 
Damages ítélet),  1989. július 21-i ítélet 

 
 
4.5 Európai Bíróság 
 

- ECJ, C-149/77, Defrenne kontra Sabena (II.) , 1978. június 15-i ítélet 
- ECJ, C-177/88, Dekker kontra Stichting VJV ügy , 1990. november 8-i 

ítélet 
- ECJ, C-415/93, Bosman ügy , 1995. december 15-i ítélet 
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