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Bevezető 

A lelkiismereti és vallásszabadság alapvető emberi jog, amelyet számos nemzetközi 

dokumentum, illetve a demokratikus államok alkotmányai garantálnak. Azonban nem 

jelenthetjük ki, hogy a gyakorlatban ennek megvalósítása problémamentes lenne, hiszen 

napjainkban a globalizáció következtében az európai országoknak soha nem látott 

mértékű vallási pluralizmussal kell szembenézniük, s arra a XXI. század elvárásainak 

megfelelően választ adniuk. 

Mivel a vallásszabadság egy összetett, kétoldalú jog (amelynek közjogi és magánjogi 

vetülete is van), dolgozatomban annak egy szeletére, az egyéneket megillető joggal 

kapcsolatos problémákra igyekszem rámutatni. 

Kiindulópontul az Európa Tanács államai által elfogadott Emberi Jogok Európai 

Egyezményét (1950) választottam, amelynek 9. cikke a vallás vagy meggyőződés 

megváltoztatásának szabadságát, illetve annak szabad gyakorlását garantálja, mind 

egyéni, mind közösségi szinten. Az elméleti-fogalmi tisztázást követően megvizsgálom 

az Emberi Jogok Európai Bíróságának joggyakorlatát, amely jelentős mértékben 

hozzájárul az alapjog értelmezéséhez, utat mutathat a későbbiekben felmerülő vitás 

kérdésekben. Kitekintésként összevetem az európai gyakorlatot az Amerikaközi Emberi 

Jogi Bíróság, illetve az Afrikai Emberek és Népek Jogai Bíróságának jogalkalmazásával. 

Kétségtelen, hogy hazánkat és a környező országokat a vallási pluralizmusból fakadó 

konfliktusok kevésbé érintik, mint azokat, amelyek kezdettől fogva a kultúrák 

találkozásának metszéspontjában álltak (például Törökország), vagy amelyeknek egyéb 

történelmi vagy gazdasági okból kifolyólag hamarabb kellett szembenézniük a 

pluralizmus tényével (Franciaország, Németország).  

Dolgozatomban igyekeztem rámutatni a Magyarországot, illetve a szomszédos ,,visegrádi 

négyek” országait érintő, vallásszabadsággal kapcsolatban felmerülő problémákra is. Bár 

ezen országokban meglehetősen más jellegű – kevésbé kiélezett – konfliktusokról 

beszélhetünk, az alapjog komplex, átfogó ismertetéséhez – véleményem szerint – 

elengedhetetlen ezen térség joggyakorlatának áttekintése is. 
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I. rész: A lelkiismereti és vallásszabadság  

I.1. A lelkiismereti és vallásszabadság helye az alapjogok között 

Az Alkotmánybíróság azon állásfoglalásából, amely szerint ,,a lelkiismereti 

meggyőződés és ezen belül […] a vallás az emberi minőség része, szabadságuk a 

személyiség szabad kibontakozásához való jog érvényesülésének feltétele…”1, arra 

következtethetünk, hogy a vallásszabadság számos más, alapvető emberi joggal hozható 

összefüggésbe, így az emberi méltósághoz való joggal, a hátrányos megkülönböztetés 

tilalmával, és a véleménynyilvánítás szabadságával. 

Az emberi méltósághoz való jog tartalmának pontos meghatározása a mai napig vita 

tárgya. Hogyha igyekszünk vallási tekintetben semlegesnek maradni, akkor olyan tételből 

kell kiindulnunk, amely az ember méltóságát nem isteni eredetéből vezeti le. Ezért tehát 

az Immanuel Kant által megalkotott fogalmat veszem alapul, amely az embert függetleníti 

a transzcendens elemektől. Szerinte az emberi méltóság abban rejlik, hogy – más 

természeti lényekkel ellentétben – képes arra, hogy maga számára állapítson meg erkölcsi 

törvényeket, s azokhoz tartsa is magát.2 Az emberi méltóság abszolút értelemben vett 

elterjedésében azonban a keresztény filozófia játszott nagy szerepet, amely a Bibliából 

táplálkozva az emberre mint Isten képmására tekint. Az ember méltósága veleszületett 

jog, s az ő méltóságától csak Istené nagyobb – tehát Isten őt az összes földi teremtmény 

fölé helyezte el – vallja az emberi méltóság keresztény elméletének kidolgozója, Aquinói 

Szent Tamás.3  

Mivel az emberi méltóság fogalma tehát egy meglehetősen tág kategória, amelyet 

nemzetközi dokumentumok nem pontosan határoznak meg, így a joggyakorlatra hárul 

annak tisztázása, hogy mit is kell alatta érteni. Az Alkotmánybíróság 8/1990. 

határozatában az emberi méltósághoz való jogot lényegében ,,az általános személyiségi 

jog egyik megfogalmazásának tekinti”, amelyet például a személyiség szabad 

kibontakoztatásához való jogként vagy általános cselekvési szabadságként lehet 

                                                             
1 4/1994. AB határozat, Indoklás A) I. 1.a) 
2 KANT, Immanuel – Az erkölcsök metafizikájának alapvetése. A gyakorlati ész kritikája. Az erkölcsök 

metafizikája. Gondolat kiadó, Budapest, , 1991, 68.o. 
3 FRIVALDSZKY János: Az emberi személy és annak méltósága jogfilozófiai perspektívában – különös 

tekintettel a jogalanyisághoz és az élethez való jog aktuális kérdéseire. In: Acta Humana 2014/1. 19-20.o. 
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meghatározni.4 A személyiség szabad kibontakoztatásához való joghoz pedig 

elengedhetetlen a lelkiismeret és a vallás szabadsága. 

A hátrányos megkülönböztetés tilalma az egyenlőség elvén alapszik, amelyet 

többféleképpen értelmezhetünk: törvény előtti egyenlőség, jogegyenlőség, 

esélyegyenlőség, egyenlő bánásmód. Ha ezek bármelyike sérül, hátrányos 

megkülönböztetésről beszélünk. Hosszú jogalkotói mérlegelés eredménye azon 

körülmények meghatározása, amelyek alapján a jogalanyok  közötti megkülönböztetés 

tiltott. Ilyen tényezőnek minősül például az Emberi Jogok Európai Egyezménye szerint a 

,,nem, faj, szín, nyelv, vallás, politikai vagy egyéb vélemény, nemzeti vagy társadalmi 

származás, nemzeti kisebbséghez tartozás, vagyoni helyzet, születés szerinti vagy egyéb 

helyzet”.5 A vallási meggyőződésen alapuló megkülönböztetés tehát jogellenes. 

A véleménynyilvánítás joga – amely alapvetően a gondolat szóban, írásban, 

nyomtatásban vagy más módon való kifejezését jelenti –, szintén szorosan összefügg a 

vallásszabadsággal, hiszen a gondolat, a lelkiismeret és a vallás akkor értékelhető 

alkotmányjogilag, ha kifejezésre kerül.6 Az egyezmények biztosítják a szabad 

kommunikációt, anélkül, hogy meghatároznák annak tartalmát. Ugyanakkor bizonyos 

korlátai is vannak: egyrészt például a közerkölcs védelme –  amelyet az Emberi Jogok 

Európai Egyezménye biztosít, ám a strasbourgi bíróságra hárul annak értelmezése, hiszen 

a fogalom definíciója nem egyértelmű7 – másrészt a közérdek, amely hagyományosan 

három elemből áll: közbiztonság, köznyugalom és közegészség. A véleménynyilvánítás 

korlátja lehet még mások jogainak tiszteletben tartása, amelybe beletartozik az egyén 

vallási meggyőződéshez való joga is.8  

I.2. A lelkiismereti és vallásszabadság mint emberi jog 

A vallásszabadság elismerésének meghatározó szerepe volt az alapjogok deklarálásának 

folyamatában, hiszen az elismerése iránti igény igen korán – a polgárosodás kezdete előtt 

– fogalmazódott meg. Európa mindig is számos vallás együttélésének színtere volt, s a 

reformációt követően egyértelművé vált, hogy a kérdést jogi úton is rendezni kell. Erre 

                                                             
4 8/1990. (IV.23.) AB határozat, 44-45. 
5 Emberi Jogok Európai Egyezménye, 14. cikk 
6 HALMAI Gábor – TÓTH Gábor Attila: Emberi jogok, Osiris kiadó, Budapest. 2008, 539-540.o. 
7 PÁKOZDY Csaba: A véleménynyilvánítás szabadsága és a nemzetközi jog, különös tekintettel az Emberi 

Jogok Európai Bíróságának joggyakorlatára, Phd. értekezés, Miskolc, 2006, 90.o.  
8 CHÉLINI-PONT, Blandine– PÉNA, Marc, TAWIL, Emmanuel: Liberté d'expression et religion. In: 

Annuaire international de justice constitutionnelle, 23-2007, 2008. Constitution et liberté d'expression - 

Famille et droits fondamentaux, 220-222.o. 
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Európában először mi, magyarok tettük kísérletet, az 1568. évi tordai vallásbéke 

kimondásával. Bár az országgyűlésen kihirdetett tétel a vallásszabadság mai fogalma 

szerint9 már nem állná meg a helyét,10  – hiszen négy keresztény felekezet egyenjogúságát 

mondta ki, de nem rendezte a többi vallás, illetve a nem-vallásos világnézetek 

problémáját – az adott időben és körülmények között azonban korszakalkotó volt –; a 

vallásszabadság mai értelemben vett definíciója szerint azt nem lehet néhány vallásra 

leszűkíteni; továbbá, a vallásszabadság korábban a felekezetválasztás szabadságát és az 

elismert felekezetek szabad működésének jogát jelentette, ma már jóval szélesebb körű a 

részjogosítványok köre,11 ahogyan azt a későbbiekben is láthatjuk majd – mégis 

rendkívüli hatással bír a későbbi jogfejlődésre. 

A vallásszabadság általában a gondolat és a lelkiismeret szabadságával együtt kerül 

deklarálásra. Bár a vallásszabadság igénye történetileg megelőzi e kettő eszméjét, 

mindkettő a vallásszabadsággal szoros összefüggésben áll, annak talaján fejlődött ki. A 

gondolat szabadsága az egyén belső meggyőződésének védelmét követeli, így az állam 

szerepe az eszmék szabad áramlásának biztosítása – mivel a gondolat, a hit, az egyén 

belső meggyőződése a jog számára érinthetetlen. A lelkiismeret fogalma szintén nem 

határozható meg jogilag, a jogalkotás nem dolgozott ki egy általánosan elfogadott, a 

teljesség igényét kielégítő fogalmat. Általában azon a személyiség olyan belső 

értékrendszerét értjük, amellyel ellentétes magatartás az egyén lelki sérülésével és 

önmagával való meghasonlásával járna.12 

A vallás fogalma szerint olyan, bizonyossággal vallott meggyőződésről, de nem 

vélekedésről van szó, mely a világmindenség eredetével és céljával kapcsolatos. Lényegi 

                                                             
9 Dolgozatomban az Emberi Jogok Európai Egyezményének 9. cikkét vettem alapul, amely – ahogyan az a 
későbbiekben is kifejtésre kerül – kimondja, hogy a vallásszabadság mindenkit megillet. Nem nevesít egyes 

vallásokat, továbbá a 14. cikkben meghatározott valláson alapuló diszkrimináció-tilalomból is lehet 

következtetni arra, hogy az egyénnek – főszabály szerint – bármely vallás gyakorlásához joga van. 
10 DARÓCZY Sándor: Magyarok mint a vallásszabadság úttörői, In: Hírünk a világban, VII. évfolyam 

10—12 szám, 1957-1958. tél, 3.o. 
11 SCHWEITZER József – SCHWEITZER Gábor: A magyarországi zsidók és az izraelita felekezet 

jogállásának alakulása, In: RÁCZ Lajos (szerk.): Felekezeti egyházjog Magyarországon,  Unió, Budapest, 

1994, 215−244.o. 
12 SCHANDA Balázs: „A gondolat, a lelkiismeret és a vallás szabadsága” In: JAKAB András – FEKETE 

Balázs (szerk.): Internetes Jogtudományi Enciklopédia (Alkotmányjog rovat, rovatszerkesztő: BODNÁR 

Eszter, JAKAB András) http://ijoten.hu/szocikk/a-gondolat-a-lelkiismeret-es-a-vallas-szabadsaga, 2018, 

[2]-[8]. bekezdés 

http://ijoten.hu/szocikk/a-gondolat-a-lelkiismeret-es-a-vallas-szabadsaga
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eleme a természetfeletti keresése, a rendszerbe foglalt hitelvek megléte és sajátos 

magatartás-követelmények felállítása, amelyek az emberi személyiség egészét átfogják.13 

A vallásszabadság azonban egy összetett jog, melynek közjogi és magánjogi vetülete is 

van. A fent említett példa – az állam semlegessége iránti igény az egyházakkal szemben 

–, közjogi dimenzióban értelmezhető, mely a vallás kollektív és intézményesített 

formában történő gyakorlásához kötődik, fókuszában az állam és az egyház viszonya, 

illetve a két intézmény elválasztásából fakadó problémák állnak. A vallásszabadságot 

mint egyéni alapjogot pedig a magánszféra keretei között értelmezhetjük, amely alanyai 

értelemszerűen csak természetes személyek lehetnek.14 Dolgozatom ez utóbbi, a 

lelkiismereti és vallásszabadság egyéni alapjogi jellegére koncentrál.  

A vallásszabadság részjogosítványainak kimerítő felsorolását egyetlen dokumentumban 

sem találjuk meg, több egyezmény összevetéséből az alábbi általánosan elismert 

részjogosítványokat állapíthatjuk meg: a vallás és a meggyőződés megváltoztatásának 

szabadsága,15 a vallás vagy meggyőződés megválasztásának vagy elfogadásának 

szabadsága,16 saját vallás vagy meggyőződés követésének vagy elfogadásának jogát 

csorbító kényszer tilalma, 17 a vallás vagy  meggyőződés oktatás, gyakorlás és 

szertartások végzése útján való kifejezésre juttatásának joga, 18 vallás vagy meggyőződés 

miatti diszkrimináció elleni egyenlő és hatékony védelem joga,19 a szülők azon joga, hogy 

gyermekük vallásos és erkölcsi nevelését saját meggyőződésüknek megfelelően 

biztosítsák,20 egyházi ünnepek megünnepléséhez való jog,21 a vallási meggyőződés 

írásbeli kifejezéséhez, annak nyomtatásához és publikálásához való jog.22 

                                                             
13 A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek 

jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény, 7/A.§, (2) bekezdés 
14 HALMAI Gábor, TÓTH Gábor Attila – i.m. 531-532. 
15 Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata, 18. cikk; Emberi Jogok Európai Egyezménye, 9. cikk, 1. 

bekezdés 
16 Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya, 18. cikk, 1. bekezdés 
17 Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya, 18. cikk, 2. bekezdés; 1981-es ENSZ 

Nyilatkozat a valláson vagy hiten alapuló intolerancia és megkülönböztetés minden formájának 

megszüntetéséről, 1. cikk, 2. bekezdés (Déclaration sur l’élimination de toutes les formes d'intolérance et 

de discrimination fondées sur la religion ou la conviction de 1981 – a továbbiakban : 1981-es ENSZ 

Nyilatkozat) 
18 Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata, 18. cikk; 1981-es ENSZ Nyilatkozat, 1. cikk, 1. bekezdés 
19 Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya, 2. cikk, 1. bekezdés 

20 Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya, 18. cikk, 2. bekezdés; Európai Biztonsági 

és Együttműködési Szervezet Bécsi Dokumentuma; 16. cikk, f) és g) bekezdések 
21 1981-es ENSZ Nyilatkozat, 6. cikk, h) bekezdés 
22 1981-es ENSZ Nyilatkozat, 6. cikk, d) bekezdés 
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Nem tisztázott ugyanakkor az istentiszteleti helyek és a vallásos jelképek használatának 

kérdése. Egyrészt, a nemzetközi dokumentumok garantálják a vallási összejövetelek 

céljára létesített épületek használatának jogát.23 Vannak azonban olyan vallások, amelyek 

nyilvánosan szólnak a hívőkhöz (például a keresztény templomok harangszója a 

szertartás előtt, illetve a müezzin imára való felhívása a mecsetekben). Felmerül a kérdés, 

hogy ezt lehet-e korlátozni, s ha igen, milyen mértékben, hiszen a dokumentumok azt az 

általános kritériumot fogalmazzák meg, hogy ,,csak bizonyos feltételek mellett”.24 

Ugyanakkor lehetetlen lenne minden egyháznak hangos felhívásokat közzétennie, így 

valamilyen mértékben mindenképpen szükséges annak korlátozása. A korlátozásnak 

pedig megalapozottnak kell lennie, nem lehet diszkriminatív – ahogyan például Svájcban 

egy referendum eredményeképpen alkotmányban deklarálják a minaret építésének 

tilalmát.25 A rendelkezés semmilyen más vallási célú létesítményre nem vonatkozik, s 

ellentmondásosságát fokozza, hogy az alkotmány 15. cikke garantálja a 

vallásszabadságot. A tilalomra a ,,különböző vallási közösségek közötti béke 

fenntartására alkalmas intézkedésként” hivatkoztak.26 A helyi építészeti szokások szerinti 

épületmagasság korlátozása vagy a zajártalomra való hivatkozás ésszerű és egyúttal nem-

diszkriminatív indok lehetne. A minaretépítés tilalma azonban túlmutat az építészeti 

jellegű érveléseken, hiszen a nép akarata nyilvánvalóan nem arra irányult, hogy a 

minareteket azok magassága vagy a bennük zajló rítusok hangereje miatt tiltsák be, 

hanem a minaretre mint az iszlám vallás jelképére tekintenek. Az építészeti jellegű érvelés 

kritikus pontja az is, hogy a korábbi minareteket nem kellett lerombolni, a muszlim hívők 

továbbra is gyakorolhatják vallásukat – hiszen attól a ténytől, hogy nem épül több ilyen 

jellegű templom, a már fennálló minaretekben továbbra is végezhetnek istentiszteleteket. 

A döntés hátterében inkább politikai és szociális jellegű problémák állnak, mint például 

az a körülmény, hogy a muszlim közösség a svájci népesség mindössze 5-6%-át teszi ki, 

illetve, hogy ez a kisebbség az elmúlt száz évben települt be az országba, tehát nem 

tekinthető úgy, hogy ott történelmi hagyományokkal rendelkeznének. Ezt támasztja alá a 

referendum egyik kezdeményező politikusának, Oskar Freysingernek az érvelése, amely 

szerint a svájciaknak a svájci értékeket kell szem előtt tartaniuk, s az iszlám vallás olyan 

felfogást vall –  mint például az egyház és az állam elválaszthatatlansága, a nemek közötti 

                                                             
23 EBESZ Bécsi Dokumentum, 16. cikk d) bekezdés 
24 CLIVE, Baldwin: Aux frontières de la liberté de religion, In:Revue Projet, 2014/5 (N° 342), 48.o. 
25 Svájc Föderális Alkotmánya, Art.72 (3) 
26https://www.la-croix.com/Religion/Actualite/Les-Suisses-votent-l-interdiction-des-minarets-_NG_-

2009-11-30-569502 (Letöltés dátuma: 2019-11-15) 

https://www.la-croix.com/Religion/Actualite/Les-Suisses-votent-l-interdiction-des-minarets-_NG_-2009-11-30-569502
https://www.la-croix.com/Religion/Actualite/Les-Suisses-votent-l-interdiction-des-minarets-_NG_-2009-11-30-569502
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de facto egyenlőtlenség – amelyek ellentétesek a svájci hagyományokkal, értékekkel. A 

politikus továbbá a társadalmi kohézióra veszélyesnek tartja az ellenőrizetlen, tömeges 

jellegű migrációt, hiszen – szerinte – a közös értékek nem azonosak. ,,Aki nem fogadja 

el a mi értékeinket, nincs dolga az országunkban” – jelentette ki.27 Az iszlám vallás azon 

jellegére tekintettel, hogy hívőinek elsősorban a muszlim jogot, a shariát kell követniük, 

a minaret-tilalom támogatói a közrendi klauzulára hivatkozással is érveltek. A klauzula 

szerint ugyanis azon a külföldi jogszabály alkalmazását, amely a svájci közrenddel 

ellentétes, ki lehet zárni.28 A sharia alkalmazásának megtiltására vonatkozó parlamenti 

kezdeményezés szövege részletesen kifejti, hogy az iszlám jog mely pontokban ellentétes 

a svájci alkotmánnyal – különösen a családjogi és személyiségi jogok esetében vannak 

jelentős eltérések.29 Hangsúlyoznunk kell továbbá, hogy a referendum egy rendkívül 

demokratikus eszköz, hiszen bizonyos jogi aktusok elfogadása népszavazáshoz kötött: az 

alkotmány módosítása például csak akkor léphet hatályba, ha a népesség többsége és a 

kantonok megszavazzák azt.30 Így került be a svájci alkotmányba – 57%-os 

támogatottsággal – az említett minaret-tilalom.  

Másrészt pedig a vallási jelképek használatát emelhetjük ki. Bizonyos vallások előírják, 

hogy követőiknek hogyan kell öltözködniük, s ennek engedélyezése, illetve korlátok közé 

szorítása egyelőre kihívás az európai országok számára. A vallási türelem deklarálásában 

élen járó Franciaország több ízben került az Emberi Jogok Európai Bírósága elé, mivel 

megsértette a szikhek és a muszlim nők öltözködésére vonatkozó vallási előírásokat azzal, 

hogy bizonyos helyeken tiltja azok viseletét.31 Azonban nemcsak azon a vallások 

jelképeinek viselése megosztó, amelyek előírnak bizonyos öltözködési szabályokat, 

hanem a keresztényeké is:32 kiemelendő az az angol ügy, amelyben a British Airways 

alkalmazottja nem viselhette a kereszt alakú medálját munka közben, mert a cég 

megkövetelte, hogy dolgozói csak a ruha alatt viselhetnek vallással összefüggő 

szimbólumot, oly módon, hogy azt ne lehessen látni. A strasbourgi bíróság kimondta a 9. 

                                                             
27https://www.lefigaro.fr/international/2009/12/02/01003-20091202ARTFIG00055-oskar-freysinger-le-

pourfendeur-des-minarets-.php (Letöltés dátuma: 2019-11-15) 
28 Loi fédérale sur le droit international privé (Nemzetközi magánjogról szóló föderális törvény) du 18 

décembre 1987, Art. 17. 
29 Initiative Parlementaire No. 17.488. (2017. 09. 29.): https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-

curia-vista/geschaeft?AffairId=20170488 (Letöltés dátuma: 2019-11-15) 
30 Démoctratie – Le système politique suisse (https://www.ch.ch/fr/democratie/droits-

politiques/referendum/le-referendum-obligatoire-et-le-referendum-facultatif-en-sui/) (Letöltés dátuma: 

2019-10-23); Constitution Fédérale de la Confédération Suisse, Art.140. 
31 BALDWIN, Clive, i.m. 50-51.o. 
32 Lásd még: LAUTSI ÉS MÁSOK kontra OLASZORSZÁG 

https://www.lefigaro.fr/international/2009/12/02/01003-20091202ARTFIG00055-oskar-freysinger-le-pourfendeur-des-minarets-.php
https://www.lefigaro.fr/international/2009/12/02/01003-20091202ARTFIG00055-oskar-freysinger-le-pourfendeur-des-minarets-.php
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20170488
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20170488
https://www.ch.ch/fr/democratie/droits-politiques/referendum/le-referendum-obligatoire-et-le-referendum-facultatif-en-sui/
https://www.ch.ch/fr/democratie/droits-politiques/referendum/le-referendum-obligatoire-et-le-referendum-facultatif-en-sui/
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cikk megsértését, hiszen a kereszt nem volt feltűnő és nem is vonta el a figyelmet az 

egyenruhájáról. A Bíróság hangsúlyozta, hogy – bár a légitársaság imázsának megóvására 

hivatkozott – sem a kereszt, sem a korábban a munkavállalók számára engedélyezett, 

jóval nagyobb feltűnést keltő hidzsáb vagy turbán sem ártott a cég jó hírnevének.33 A 

vallási jelképek használatával kapcsolatos problémák a dolgozat második részében 

kerülnek kifejtésre. 

I.3. A lelkiismereti és vallásszabadság a nemzetközi dokumentumokban 

A lelkiismereti és vallásszabadságot a második világháborút követően nemzetközi emberi 

jogi dokumentumok deklarálták. Az emberi jogok fontossága már az ENSZ előkészítése 

során megjelent: az 1941-es Atlanti Charta az emberek ,,félelemtől és szükségtől mentes” 

életének biztosítása iránti igényből nőtte ki magát az emberi jogok nemzetközi 

intézményrendszere.34 Bár az ENSZ Alapokmánya is utal az emberi jogokra, expressis 

verbis az alábbi dokumentumok garantálják azokat.  

Az ENSZ által elfogadott Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának (1948, Párizs) 18. 

cikke és a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának (1966, New 

York) 18. cikke a gondolat, lelkiismeret és vallás szabadságát hirdetik, csakúgy, mint az 

Európa Tanács államai által elfogadott Emberi Jogok Európai Egyezményének (1950, 

Róma), 9. cikke, amely dokumentum dolgozatom kiindulópontjául szolgál. Kiemelendő 

még a Független Államok Közössége által aláírt Egyezmény az Emberi Jogokról és 

Alapvető Szabadságokról (1995, Minszk), amelynek 10. cikke szól a gondolat, a 

meggyőződés és a hit szabadságáról, s ezalatt a  vallás szabad megválasztása és annak 

gyakorlása értendő. A vallásszabadság továbbá a lelkiismeret és gondolat szabadságával 

együtt Európai Uniós szinten is szabályozásra került: az Európai Unió Alapjogi 

Chartájának (2000, Nizza) 10. cikke garantálja. A lelkiismereti és vallásszabadság 

tartalmi vizsgálatának körében érdemes megemlíteni továbbá az Európai Biztonsági és 

Együttműködési Szervezet Bécsi Dokumentumát (2011), amely 16. cikkében tárgyalja 

részletesen a vallásszabadság részjogosítványait. 

Az európai dokumentumokon túl pedig az Arab Liga által elfogadott Emberi Jogok Arab 

Chartájának (2004, Kairó, 27. cikk), a Német Muszlimok Központi Tanácsának Iszlám 

                                                             
33 EWEIDA ÉS MÁSOK kontra EGYESÜLT KIRÁLYSÁG (Applications nos. 48420/10, 59842/10, 

51671/10 and 36516/10), ÍTÉLET, STRASBOURG, 2013. január 15., 94. 
34 KOVÁCS Péter: Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata kidolgozásának története és elfogadásának 

körülményei, In: Iustum aequum salutare, Budapest, 2009. (5. évf.) 2. sz., 55.o. 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"appno":["48420/10"]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"appno":["59842/10"]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"appno":["51671/10"]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"appno":["36516/10"]}
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Chartája (2002, Berlin), – amely dokumentum 11. cikke kimondja, hogy a németországi 

muszlimok közössége elfogadja az alkotmányos rend elveit, mint például a 

vallásszabadságot –, az Emberi Jogok és Kötelezettségek Amerikai Nyilatkozata (Bogotá, 

1948, 3. cikk), az Emberi Jogok Amerikai Egyezménye (San José, 1969, 12. cikk), illetve 

az Emberek és Népek Jogainak Afrikai Chartája (1981, Nairobi, Kenya, 8. cikk) 

emelendő ki. Érdekesség, hogy a bogotái Nyilatkozat nyolc hónappal az Emberi Jogok 

Egyetemes Nyilatkozatának elfogadása előtt született meg. Ellenben az afrikai Charta 

mind az európai, mind az amerikai dokumentumokhoz képest jóval később került 

megszövegezésre. Ennek oka, hogy az afrikai államok az 1950-60-as években nyerték el 

függetlenségüket és szabadultak meg a koloniális rendszertől.35 Így az afrikai Charta 

Preambulumában külön említésre kerül a kolonializmus felszámolása érdekében a 

kontinens államai közötti együttműködésre irányuló szándék – amely teljesen hiányzik 

az amerikai Egyezményből –; és az afrikai hagyományok is, amelyek hozzájárulnak az 

emberi jogok koncepciójának meghatározásához.36 Mindeközben a Emberi Jogok és 

Kötelezettségek Amerikai Nyilatkozata több helyen átvette az Emberi Jogok Európai 

Egyezményének bizonyos fordulatait, így – a vallásszabadság példájánál maradva – a 

vallás nyilvános és magánéletben való megvallásához való jogot. Ezt a kitételt az afrikai 

Charta nem tartalmazza. 

A teljesség kedvéért megjegyzendő, hogy Ázsia a világ egyetlen olyan régiója, amely 

nem rendelkezik egy egész kontinensre kiterjedő, emberi jogokat garantáló 

dokumentummal, következésképpen az emberi jogok védelmének érdekében működő 

nemzetközi emberi jogi bírósággal sem. A szabályozottság hiányának hátterében a 

kontinens hatalmas kiterjedése és a népek eltérő kulturális hagyományai állnak, de az 

emberi jogi garanciák elismerését nehezíti az a körülmény is, hogy számos ázsiai állam 

nem ratifikált bizonyos alapvető nemzetközi dokumentumokat, részben a – nyugati 

államok által követett felfogások és szabályozási irányokat mellőző – ,,ázsiai értékek” 

védelmére hivatkozva, részben pedig a szuverenitás azon felfogását alapul véve, amely 

szerint az emberi jogok megsértésére vonatkozó vizsgálat, nyomozás veszélyeztetné az 

állam autoritását, hiszen egyes államok az emberi jogok védelmét nem a nemzetközi jog 

                                                             
35LAVROFF, Dimitri Georges: Les systèmes constitutionnels en Afrique noire: les Etats francophones, 

Pédone,  Paris, 1976, 20.o. 
36 African Charter on Human and Peoples' Rights, Preamble 
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hatáskörébe helyezik. Ennek következtében az ázsiai joggyakorlat nem képezi 

dolgozatom tárgyát.37 

I.3.1. Az Emberi Jogok Európai Egyezménye 

Ezen egyezmény 9. cikke lényegében a vallás vagy meggyőződés megváltoztatásának 

szabadságát, illetve annak szabad gyakorlását garantálja, mind egyéni, mind közösségi 

szinten.38 Bár az Egyezmény közvetlenül nem utal rá, az Emberi Jogok Európai 

Bíróságának joggyakorlatából kitűnik, hogy a vallás gyakorlásának jogába beletartozik 

annak terjesztése, más vallásúak áttérésre való meggyőzése is.39 

A 9. cikk első bekezdésének első fordulata (,,Mindenkinek joga van a gondolat-, a 

lelkiismeret- és vallásszabadsághoz;...”) abszolút és feltétlen jogot garantál: az államnak 

nincs joga beavatkozni, például kikényszeríteni az egyéntől, hogy változtassa meg vallási, 

felekezeti hovatartozását.40 A második fordulat (,,...valamint a vallásnak vagy 

meggyőződésnek mind egyénileg, mind együttesen, mind a nyilvánosság előtt, mind a 

magánéletben istentisztelet, oktatás és szertartások végzése útján való kifejezésre 

juttatásának jogát”) a hitbéli meggyőződés szabad gyakorlását biztosítja, amely viszont 

nem abszolút: jogszabály megfelelő indokok alapján korlátozhatja. Ilyen indok lehet ,,...a 

közbiztonság, a közrend, közegészség vagy az erkölcsök, illetőleg mások jogainak és 

szabadságainak védelme...” A joggyakorlat további korlátot állít fel a vallás szabad 

gyakorlását illetően azzal, hogy tiltja az olyan térítést, amely hallgatására az egyén 

alárendelt pozíciója miatt köteles. A térítés tehát csak olyan személyeket vehet célba, akik 

önkéntesen hallgatják azt.41 

                                                             
37 CHIAM, Sou: Asia's Experience in the Quest for a Regional Human Rights Mechanism, In: Victoria 

University of Wellington Law Review, Vol. 40, No. 1, June 2009, 127.o., 143-147.o. 
38 Emberi Jogok Európai Egyezménye, 9. cikk (1) 
39 Lásd: KOKKINAKIS kontra. GÖRÖGORSZÁG (Application no. 14307/88) ÍTÉLET, STRASBOURG, 
1993. május 25.: M. Kokkinakist, a Jehova Tanúja vallás követőjét elítélték, mert téríteni próbálta 

szomszédját, egy ortodox templom kántorának feleségét. Annak ellenére, hogy Görögország az 

államegyház modelljét követi, ez nem ad okot arra, hogy más vallásra való térítést ne végezhetne. 
40 Lásd: IVANOVA kontra BULGÁRIA (Application no. 52435/99) ÍTÉLET, STRASBOURG, 2007. 

április 12.: K.T. Ivanova egy keresztény evangélikus egyház tagja volt, a helyi országgyűlési képviselő 

figyelmeztette, hogy ha nem hagyja el a vallást, munkaviszonyát megszüntetik. Ivanova ezt nem tette meg, 

a munkaviszonyát felmondák, s a felmondási okok között szerepelt vallási hovatartozása is. A Bíróság 

kimondta a 9. cikk megsértését. 
41 LARISSIS ÉS MÁSOK kontra GÖRÖGORSZÁG (Application No. 140/1996/759/958–960) ÍTÉLET 

STRASBOURG 1998. február 24.: A légierő munkatársai, akik a pünkösdista vallás követői voltak, 

beosztottjaikat megpróbálták áttéríteni, kihasználva magasabb pozíciójukat. A Bíróság kimondta a 9. cikk 

megsértését. 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"appno":["14307/88"]}
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Az Egyezmény szerveinek gyakorlatából kitűnik, hogy bizonyos konfliktusok 

felmerülése esetén nem lehet a 9. cikk megsértésére hivatkozni, ez azonban nem azt 

jelenti, hogy az Egyezmény egy másik cikkének vonatkozásában nem állná meg a helyét. 

Így megállapíthatjuk, hogy az alábbi, konkrét ügyekben felmerült problémák nem 

tartoztak a lelkiismereti és vallásszabadság körébe: nyelvhasználathoz való jog;42 

házasság felbontásához való jog;43 családon belüli erőszak, testi fenyítés;44 szabad 

orvosválasztás joga;45 vallás megváltoztatása miatt tartásdíj megtagadása;46 a 

gyógyszertárban fogamzásgátló tabletta kiadásának megtagadása;47 katonai szolgálat 

megtagadása vallási okokból.48 

                                                             
42 ALSEMBERG ÉS BEERSEL LAKOSAI kontra BELGIUM (Application No. 1474/62; 1677/62; 

1691/62; 1769/63; 1994/63; 2126/64), ÍTÉLET, STRASBOURG, 1968. júlus 23.: Belgium holland 

nyelvterületén élő, francia anyanyelvű belga állampolgárok nyelvhasználathoz való joguk sérelmezésére 

hivatkoztak, mert gyermekeiket az oktatási intézményekben hátrány érte, a térségben kisebbségben lévő, 

de az állam hivatalos nyelveként elismert anyanyelvük miatt. Szerintük a 9. cikk által garantált lelkiismereti 

meggyőződésbe a nyelvhasználat is beletartozik. A Bíróság nem fogadta el ezt az álláspontot.  
43JOHNSTON ÉS MÁSOK kontra ÍRORSZÁG (Application no. 9697/82) ÍTÉLET, STRASBOURG, 
1986. december 18.: Johnston ír állampolgár feleségétől évek óta külön élt, új kapcsolatából született egy 

gyermek, akit vallásos szellemben, családban szerettek volna nevelni. Az ír jogszabály azonban nem teszi 

lehetővé a válást, ezáltal az újraházasodást sem, így a gyermek törvénytelennek minősül. A felperes 

hivatkozott vallásszabadságának megsértésére is, hiszen a jog arra kényszerítette, hogy vallásos 

meggyőződésével ellentétben házasságon kívül nevelje fel gyermekét. A Bíróság szerint ez nem sértette a 

felperes lelkiismereti és vallásszabadsághoz való jogát. 
44ABRAHAMSSON KONTRA SVÉDORSZÁG (Application No. 12154/86), befogadhatóságról való 

döntés, 1987. október 5.: Abrahamsson svéd állampolgár gyermekével szemben testi fenyítést, erőszakot 

alkalmazott. A 9. cikk vonatkozásában arra hivatkozott, hogy joga van gyermekét saját lelkiismereti-

erkölcsi nézete szerint nevelni. A Bíróság szerint a lelkiismereti és vallásszabadság körében nem 

megengedhető olyan magatartás, amely egy  sebezhető társadalmi csoportot – jelen esetben gyermekeket – 

veszélyeztet. 
45 B.C. kontra SVÁJC (Application No. 19898/92), befogadhatóságról való döntés, 1993. augusztus 30.: 

B.C. egy olyan egészségbiztosítási alappal kötött szerződést, amely nem térítette vissza a kezelés költségeit. 

A biztosítási alap kapcsolatban állt bizonyos orvosokkal, tehát, ha a kezelőorvosa egy olyan alaphoz 

tartozott volna, amely aláírta a visszatérítési megállapodást, akkor a kezelési költségeket visszaigényelhette 

volna. A felperes hivatkozott a 9. cikkben biztosított meggyőződés szabadságának megsértésére. A Bíróság 

szerint az orvos megválasztása nem a meggyőződés megvallásának megnyilvánulása. 
46 KARAKUZEY kontra NÉMETORSZÁG (Application No. 26568/95), befogadhatóságról való döntés, 

1996. október 16: A felperes elvált feleségétől, közös gyermeküket a volt feleségénél helyezték el. A 

gyermek korábban az iszlám  vallást követte, de a válás után az anya megkereszteltette a gyermekét a római 

katolikus szokások szerint. A felperes ezt követően megtagadta a gyermektartásdíj fizetését. A 9. cikk 

kapcsán arra hivatkozott, hogy leliismereti és vallásszabadságához való joga sérült, mivel a válás után nem 
volt joga dönteni gyermeke vallási neveltetéséről. A Bíróság szerint ez a körülmény nem ad alapot arra, 

hogy a tartásdíj fizetését megtagadja.  
47 PICHON és SAJOUS kontra FRANCIAORSZÁG (Application No. 49853/99), befogadhatóságról való 

döntés, 2001. október 2: A felperesek közös tulajdonban üzemeltettek egy gyógyszertárat, és megtagadták 

a vényköteles fogamzásgátló gyógyszer kiadását. A Bíróság nem fogadta el a 9. cikk megsértésére való 

hivatkozásukat – miszerint vallási meggyőződésükből fakadóan nem adták ki a gyógyszert –, mert a 

személyes meggyőződés miatt nem lehet megtagadni munkavégzésből fakadó kötelezettségüket, különös 

tekintettel arra a körülményre, hogy ilyen jellegű terméket csak gyógyszertárakban lehet megvásárolni. 
48 ENVER AYDEMIR kontra TÖRÖKORSZÁG (Application No. 26012/11), ÍTÉLET, STRASBOURG, 

2016. június 7: E. A. török állampolgár megtagadta katonai szolgálat teljesítését vallási nézeteire 

hivatkozva. Sérelmezte a 9. cikkből fakadó jogainak megsértését, hiszen a Korán és a sharia elveit valló 

felperes nem kívánt a szekuláris Török Köztársaságban katonai egyenruhát viselni és a felettesienk 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"appno":["9697/82"]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"appno":["49853/99"]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"appno":["26012/11"]}


15 
 

Fontos megjegyezni, hogy a 9. cikk mind pozitív, mind negatív oldalról garantálja a jogot, 

hiszen nem csupán a vallás szabadságát deklarálja, hanem védelem alá helyezi az egyéb 

nem-vallásos világnézeti meggyőződéseket is. Így tehát az ateisták, szkeptikusok, illetve 

az agnosztikusok tiszteletben tartását is megköveteli, hiszen a lelkiismereti és 

vallásszabadság joga a vallási meggyőződéshez vagy annak hiányához való jogot, illetve 

a vallás gyakorlásához vagy nem gyakorlásához való jogot is garantálja.49 A lelkiismereti 

szabadság tehát szélesebb körű a vallásszabadságnál, hiszen beletartozik a vallásos 

világnézet mellett az ateista, vagy más, vallási szempontból közömbös világnézet, sőt, 

tágabb értelemben a politikai meggyőződés is.50 A negatív védelem további eleme a jog 

ahhoz, hogy az egyén lelkiismereti meggyőződésével ellentétes magatartást ne tanúsítson. 

Ez különösen a katonai szolgálat teljesítésével kapcsolatban nyer értelmet, hiszen vannak 

olyan vallások, amelyek előírják ennek tilalmát. A Bíróság elfogadja a katonai szolgálat 

megtagadását, ha az erős, meggyőző indokokon – például vallási tilalmon – alapszik.51 

További kérdést vet fel a kötelező iskolai oktatás során megjelenő, vallási 

meggyőződéssel ellentétes magatartás megítélése. Ebben az esetben is szigorúan és 

kizárólag olyan érvekre lehet támaszkodni, amelyek a vallás tanításain alapulnak, egyéb 

– nem erkölcsi-vallási jellegű – okra hivatkozással nem lehet megállapítani a 9. cikk 

megsértését.52  

A pozitív garanciák lényegében a lelkiismereti meggyőződéshez, illetve annak 

kinyilvánításához való jogot jelentik, amelybe – ahogyan azt korábban olvashattuk – 

vallási szertartások végzése, e célból helyiségek létesítése és fenntartása; a szertartások 

                                                             
engedelmeskedni – ugyanakkor ezt egy sharia elv alapján működő, nem szekuláris muszlim országban 

megtette volna. A Bíróság szerint nem sérültek E.A. vallás szabad gyakorlásáhz való jogai, mert 

meggyőződése inkább politikai, mint vallási-hitbéli jellegű volt.  
49 Guide on Article 9 of the European Convention on Human Rights - Freedom of thought, conscience and 

religion. Updated on 30 April 2019, 11.o. 
50 HALMAI Gábor – TÓTH Gábor Attila: i.m., 538-539.o. 
51 Lásd: BAYATYAN kontra ÖRMÉNYORSZÁG (Application no. 23459/03) ÍTÉLET, STRASBOURG, 

2011. JÚLIUS 7: V. Bayatyan örmény állampolgár a Jehova Tanúja vallás követője volt. Mivel a vallás 
megtiltja követői számára a hadviselést, a felperes nem tett eleget a kötelező katonai szolgálat 

követelményének, ezért bebörtönözték. A Bíróság megállapította a 9. cikk megsértését, mivel a katonai 

szolgálat a Jehova Tanúinak tiltott. Szemben az Enver Aydemir kontra Törökország-üggyel, a Bíróság itt 

azért fogadta el Bayatyan védekezését, mert ő nem a politikai indokból tagadta meg az előírt hadviselési 

kötelezettséget, annak egyetlen más államban sem tett volna eleget. 
52 Lásd: VALSAMIS kontra GÖRÖGORSZÁG (Application No. 21787/93), ÍTÉLET, STRASBOURG, 

1996. december 16: A Jehova Tanúja vallás tanításait követő szülők nem engedték, hogy gyermekük részt 

vegyen a kötelező iskolai megemlékezésen, amelyet egy ortodox mise követett. A Bíróság nem állapította 

meg a 9. cikk megsértését, hiszen – bár a vallásuk nem engedi a háborús megemlékezésen való részvételt 

– az kötelező iskolai előírás volt, semmilyen vallási indokkal nem lehetett alátámasztani a részvétel 

megtagadását. Az iskola egyúttal engedélyezte, hogy a gyermek ne vegyen részt sem a kötelező ortodox 

hittanórákon, sem a megemlékezés napján tartott misén, így a vallásszabadságuk nem sérült.  
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végzéséhez szükséges tárgyak megszerzése és használata; jótékonysági vagy 

humanitárius intézmények létrehozása és fenntartása; a vallásról/meggyőződésről szóló 

írás, annak nyomtatása, terjesztése; a vallási nézetek oktatása; pénzügyi és egyéb 

hozzájárulások kérése és elfogadása; tisztségviselők megválasztása, kinevezése; 

pihenőnapok megállapítása és betartása; illetve az egyénekkel és más közösségekkel való 

kapcsolattartás nemzeti és nemzetközi szinten.53 

De vajon honnan tudhatjuk, hogy pontosan milyen vallásokat, világnézeti-erkölcsi 

felfogásokat védelmez az Egyezmény? Mivel sem az Egyezmény, sem pedig az esetjog 

nem nyújt támpontot, a kérdésre a választ az Emberi Jogok Európai Bírósága által kiadott 

Útmutatóban kell keresnünk. Ezen tanulmány három kategóriát állít fel, amelyek alapján 

a vallások védelemben részesülnek: az elsőbe azok tartoznak, amelyek ezeréves vagy 

több évszázados múltra tekintenek vissza, mint például a buddhizmus, a kereszténység, a 

hinduizmus, a judaizmus, az iszlám, a taoizmus vagy a szikhizmus. Másrészt, az új vagy 

relatíve új vallások követőit is védi az Egyezmény, így a Jehova Tanúit, vagy a 

mormonokat. Végül pedig a nem-vallási, inkább filozófiai jellegű felfogásokban „hívők” 

kategóriáját állíthatjuk fel. Ide tartoznak a pacifisták, az abortuszt ellenzők csoportja, 

vagy az azonos neműek legális házasságát ellenző aktivisták.54 A 9. cikk attól függetlenül 

alkalmazandó a fentebb említett vallási-filozófiai felfogások követőire, hogy azokat a 

nézeteket az adott állam vallásként elismeri-e a belső jogában vagy sem.  

Bár a 9. cikk nem említi kifejezetten, hogy kik hivatkozhatnak ezen joguk megsértésére, 

az Emberi Jogok Európai Bírósága által kiadott Útmutató azonban rámutat arra, hogy az 

Egyezmény 34. cikke szerint a Bírósághoz természetes személy, nem-kormányzati 

szervezet vagy személyek csoportjai egyaránt nyújthatnak be kérelmet.55 

I.3.2. Emberi Jogok és Kötelezettségek Amerikai Nyilatkozata és az Emberi Jogok 

Amerikai Egyezménye 

Egyes jogtudósok szerint az amerikaközi rendszer megalapozása az 1826-os Panamai 

Kongresszusra vezethető vissza, amely során többek között az államok békeközösségét, 

és egy állandó nemzetközi bíróság felállítását tűzték ki célul. Az itt elfogadott uniós, 

szövetségi és föderációs szerződés tartalmaz néhány emberi jogi garanciális szabályt, 

mint például a belföldiek és külföldiek egyenlőségét a jog előtt, vagy a rabszolgaság 

                                                             
53 1981-es ENSZ Nyilatkozat 
54 Guide, 9.o. 
55 Guide 8.o. 
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tilalmát.56 Néhány évtizeddel később döntöttek úgy az amerikai államok, hogy időről 

időre találkozókat tartanak, és kidolgoznak egy közös normákból és intézményekből álló 

rendszert. Ennek jegyében tartották meg az első pánamerikai konferenciát 1889 októbere 

és 1890 áprilisa között Washington D.C.-ben, tizennyolc állam részvételével.57 A 

konferencia eredményeképpen született meg a Amerikai Köztársaságok Nemzetközi 

Uniójának alapító dokumentuma, aláírásának napját pedig – 1931 óta Herbert Hoover 

akkori amerikai elnök kezdeményezésére58 – ,,pánamerikai napként” ünneplik.59 

Az emberi jogok védelmét eleinte nem katalógus-szerűen, hanem szórványosan találjuk 

meg, bizonyos dokumentumokban, illetve konferenciákon. Ezek közül kiemelendő a 

nemek közötti egyenlőség gondolata (Negyedik Nemzetközi Amerikai Konferencia, 

Buenos Aires, 1910), polgári és politikai jogok, a menekültek, a külföldiek jogainak 

rendezése (Hatodik Konferencia, Havanna, 1928), vagy a háború idején korlátozható 

emberi jogok körének meghatározása.60 

Az amerikai kontinensen az emberi jogok védelmében kiemelkedő szerepet játszik az 

Amerikai Államok Szervezete (OAS – Organization of American States), amely fő 

tevékenysége a viták békés rendezése, nemzetközi jog fejlesztése és kodifikációja, 

gazdasági és társadalmi érdekek támogatása, valamint a kulturális érdekek elősegítése.61 

A szervezet létrehozásának fontos célkitűzése volt a latin-amerikai államokban az észak-

amerikai intervenció csökkentése, illetve a demokrácia megerősítésének és 

elmélyítésének biztosítása a térségben.62 Kiemelkedően fontos dokumentumai az Emberi 

Jogok és Kötelezettségek Amerikai Nyilatkozata (American Declaration on the Rights 

and Duties of Man, Bogotá, 1948), illetve az Emberi Jogok Amerikai Egyezménye 

(American Convention on Human Rights, San José, 1969). Az Amerikai Nyilatkozat címe 

is figyelmet érdemel: nemcsak emberi jogokat, hanem bizonyos kötelezettségeket is 

megállapít. Ennek az az oka, hogy az emberi jogok alapjául nem az autonómiát tekinti, 

                                                             
56 RAISZ Anikó: Az emberi jogok amerikaközi védelme, In: Sectio Juridica et Politica, Miskolc, Tomus 
XXVIII. 2010, 281-282.o. 
57 http://www.oas.org/en/about/our_history.asp (2019-10-24) 
58 HOOVER, Herbert: Proclamations and Executive orders March 4, 1929 to March 4, 1933. United States 

Government Printing Office, Washington, 1974, 1. kötet, 65-66.o. 
59 2017. április 9-étől az egész hetet (,,pánamerikai hetet”) ünneplik, amelyre április 14-e esik 

https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/president-donald-j-trump-proclaims-april-14-2017-pan-

american-day-april-9-april-15-2017-pan-american-week/ (Letöltés dátuma: 2019-11-14) 
60 RAISZ Anikó: Az Emberi Jogok Európai és Amerikaközi Bíróságának egymásra hatása, PhD-értekezés, 

Miskolc, 2009, 13-14.o. 
61 RAISZ Anikó: Az emberi jogok amerikaközi védelme, 285.o. 
62 RINCÓN EIZAGA, Lorena: La protección de los derechos humanos en las Américas, In: Revista de 

Ciencias Sociales, vol. X, núm. 3, diciembre-marzo, 2004, 477-478.o.  

http://www.oas.org/en/about/our_history.asp
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/president-donald-j-trump-proclaims-april-14-2017-pan-american-day-april-9-april-15-2017-pan-american-week/
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/president-donald-j-trump-proclaims-april-14-2017-pan-american-day-april-9-april-15-2017-pan-american-week/
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hiszen vannak olyan jogok, amelyek gyakorlása kötelező, s ez ellentétes lenne az 

autonómia elvével. Az Amerikai Nyilatkozat például nemcsak a munkához való jogot, 

hanem annak kötelezettségét is előírja.63 Ez azt jelenti tehát, hogy az ember nem dönthet 

önkéntesen arról, hogy nem dolgozik, még akkor sem, ha a megélhetéséhez elegendő 

forrás áll rendelkezésére. Valójában ez a munkavégzési kötelezettség nemcsak az ember 

fennmaradásához szükséges, hanem a közösség érdekében is fennáll. Hasonló a helyzet 

a gyermekre vonatkozó kötelezettséggel kapcsolatban, amely értelmében tisztelniük kell 

szüleiket.64 Azon tény tehát, hogy a jogalkotó az emberi jogokat garantáló 

dokumentumban bizonyos kötelezettségeket is előír, azon az elgondoláson alapszik, 

amely szerint vannak olyan jogok, amelyeket a közösség érdekében, valamint a közrend 

és a közbiztonság megőrzése érdekében gyakorolni kell. Az Amerikai Nyilatkozatban 

szereplő emberi jogok deklarálásának célja tehát nem csupán az, hogy a 

kedvezményezettek ezen jogaikat élvezzék, hanem az is, hogy bizonyos – ezen jogokkal 

összefüggésben lévő – kötelezettségeiket be is tartsák.65 

 Az Amerikai Egyezmény azért kiemelt jelentőségű, mert létrehozta az Amerikaközi 

Emberi Jogi Bizottságot, valamint az Emberi Jogok Amerikaközi Bíróságát. A Bizottság 

fő funkciói a tanácsadás (a tagállamok figyelmének felhívása az emberi jogok 

fontosságára), javaslattétel (szerződések és egyezmények meghozatala során), az emberi 

jogok védelme (például helyszíni vizsgálatok útján), illetve az egyéni panaszjogból indult 

eljárásokban a végső vitarendező fórum szerepét tölti be azon államok esetében, amelyek 

nem fogadták el az Amerikaközi Emberi Jogi Bíróság joghatóságát.66 A Bíróság pedig 

joggyakorlatával járul hozzá a dokumentumok értelmezéséhez.67  

A fent említett Emberi Jogok és Kötelezettségek Amerikai Nyilatkozatának 3. cikke 

garantálja a vallás szabad gyakorlásához való jogot, kimondja, hogy ,,mindenkinek joga 

van szabadon megvallani vallásos hitét, és azt kinyilvánítani és gyakorolni mind a 

                                                             
63 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, Art. XXXVII. 
64 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, Art. XXX. 
65 PAUL DIAZ, Álvaro. La Génesis de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 

y la Relevancia Actual de sus Trabajos Preparatorios. In: Revista de Derecho de la Pontificia Universidad 

Católica de Valparaíso, Chile, n. 47,  2016, 386-387.o.  
66 RAISZ Anikó: Az Emberi Jogok Európai és Amerikaközi Bíróságának egymásra hatása, PhD-értekezés, 

Miskolc, 2009, 20.o.  

67 Maiquel Ângelo Dezordi WERMUTH – Janaína Soares SCHORR: Liberdade religiosa e sistemas 

regionais de direitos humanos: uma análise a partir de casos julgados pelo Tribunal Europeu e pela Corte 

Interamericana de Direitos Humanos, In: Revista Direitos Sociais e Políticas Públicas (UNIFAFIBE), 

VOL. 5, N. 2, 2017, Bebedouro (Brazília), 836.o.  
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nyilvánosság előtt, mind a magánéletben.”68 Ezt az elvet – a többi alapjoggal együtt – 

átemelték az Amerikai Államok Szervezetének Alapokmányába (OAS Charter).69 

Jóllehet, hogy az Alapokmány nem szerződés, ez a körülmény azonban nem vezethet arra 

a következtetésre, hogy nincs joghatása, vagy, hogy a Bíróság ne értelmezhetné. Így az 

Emberi Jogok Amerika-közi Bírósága előtt is lehet hivatkozni a cikkre.70 

Az Alapokmányon túl, a Emberi Jogok Amerikai Egyezménye négy bekezdésben 

határozza meg, hogy mi tartozik a vallásszabadság körébe, így a vallás megtartása vagy 

megváltoztatása, megvallása és terjesztése, magánéletben és nyilvánosság előtt.71 Ez a 

rendelkezés hasonlóságot mutat az említett európai Egyezmény 9. cikkével, bár az 

amerikai dokumentum nem rögzíti kifejezetten azt, hogy a vallásszabadság gyakorlása 

megnyilvánulhat istentisztelet, vallási nevelés-oktatás és rítusok gyakorlása útján. Annak 

ellenére, hogy ez nem következik kifejezetten az Egyezmény szövegéből, a Bíróság ezen 

szempontokat is figyelembe veszi a cikk 1. bekezdésének vizsgálata során.72 Az 

Egyezmény rögzíti továbbá, hogy tilos az olyan korlátozás, amely befolyásolná az egyén 

vallásának vagy meggyőződésének, illetve megváltoztatásának szabadságát.73 Az európai 

Egyezményhez hasonlóan megállapítja, hogy az alapjogot csak törvény korlátozhatja, 

közbiztonság, közrend, mások egészsége vagy jogai biztosításának céljából.74 A vallás 

szabad gyakorlásába beletartozik a szülők azon joga is, amely alapján dönthetnek 

gyermekük vallásos vagy erkölcsi neveléséről. Az Amerikai Egyezmény egyrészről az 

egyén (és a közösség) vallásszabadsághoz való jogát, másrészről az állam többirányú 

kötelezettségét állapítja meg: negatív, azaz tartózkodásra való kötelezés, hogy nem 

sértheti meg az egyének ezen alapjogát, illetve pozitív kötelezettség a lehetőségekhez 

képest megfelelő jogi háttér biztosítása szükséges és ésszerű módszerek alkalmazásával.75 

                                                             
68 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, Art.3. 
69 CERVANTES G., Luis Francisco: Los principios generales sobre la libertad religiosa en la jurisprudencia 

de los sistemas europeo, interamericano y costarricense de protección de los derechos humanos, In: 
Senderos: revista de ciencias religiosas y pastorales, Año 31, Nº. 93, 2009, Costa Rica, 279.o. 
70 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva 10/89, 14 de Julio de 1989, párr. 47 

(Emberi Jogok Amerikaközi Bírósága OC/89 számú 1989. július 14.-i tanácsadó véleménye, 47. 

bekezdés) 
71 Convención Americana de Derechos Humanos, Art.12, (1) 
72 FIX ZAMUDIO, Héctor: La libertad religiosa en el sistema interamericano de derechos humanos, en 

AAVV. La libertad religiosa. Memoria del IX Congreso Internacional de Derecho Canónico, Instituto de 

Investigaciones Jurídicas / Universidad Nacional Autónoma de México, 1996, 503.o. 
73Convención Americana de Derechos Humanos, Art.12., (2) 
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A lelkiismereti és vallásszabadság rendkívül szigorúan védett az amerikaközi 

rendszerben: bár az Emberi Jogok Amerikai Egyezménye 27. cikkében rögzíti, hogy 

háború, vagy egyéb olyan vészhelyzet, amely veszélyezteti az állam függetlenségét vagy 

biztonságát, az Egyezmény szerinti kötelezettségeket felfüggeszti76, ugyanakkor 

meghatároz bizonyos jogokat, amelyek gyakorlását még ezekben az esetekben sem lehet 

felfüggeszteni: ilyen többek között az élethez való jog, a gyermekek jogai, rabszolgaság 

tilalma, és a lelkiismereti és vallásszabadság joga is.77 

I.3.3. Emberek és Népek Jogának Afrikai Chartája 

Afrikában az emberi jogok védelmében kiemelt szerepe van az Afrikai Unió Szervezete 

tevékenységének. Az Unió tizennyolcadik alkalommal megrendezett Állam-és 

Kormányfők Gyűlésén történelmi jelentőségű lépést tettek az emberi jogok elismerésében 

azzal, hogy aláírták az Emberek és Népek Jogának Afrikai Chartáját (African Charter on 

Human and Peoples' Rights, Nairobi, Kenya, 1981). A Charta egy két éves előkészítő 

folyamat eredménye, amely során az afrikai szakértők egyetértettek abban, hogy a 

dokumentum létrehozása során figyelemmel kell lenni Afrika sajátos értékeire, 

problémáira, jogfejlődésére, éppen ezért nem lehet egy az egyben átemelni az európai 

vagy az amerikai egyezmények rendelkezéseit.78 A Charta Preambuluma meghatározza a 

legfontosabb célkitűzéseket: a kolonializmus felszámolása, az apartheid elleni küzdelem, 

az agresszív idegen katonai bázisok lerombolása, és a diszkrimináció minden formájának 

felszámolása (különösen az anyanyelven, valláson és politikai meggyőződésen alapuló 

hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelem). A Preambulum kiemeli továbbá a 

fejlődéshez való jog fontosságát, és azt, hogy a polgári és politikai jogok szoros 

kapcsolatban állnak a gazdasági, társadalmi és kulturális jogokkal, hiszen a gazdasági, 

társadalmi és kulturális fejlődés – mint elsődleges célkitűzés – nyújt garanciát a polgári 

és politikai jogok gyakorlásához.79 További sajátossága az afrikai Chartának, hogy – a 

Preambulum szerint – a dokumentum nemcsak jogokat garantál, hanem olyan 

kötelezettségeket is megfogalmaz, amelyek minden személyre vonatkoznak. Ez azért 

egyedülálló, mert az európai és az amerikai dokumentumok kötelezettséget általában két 

                                                             
76 Feltéve, hogy ezek a rendelkezések nem összeegyeztethetetlenek a nemzetközi jog által előírt egyéb 
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esetben állapítanak meg – mindkét esetben az államra vonatkozóan: egyrészt a saját 

polgáraival szemben, másrészt más állam polgáraira abban az esetben, ha ezen állam 

joghatósága jár el idegen polgárok ügyében. Ezzel szemben az Afrikai Charta rögzíti, 

hogy a polgároknak mind más állampolgárokkal, mind az állammal szemben is 

kötelezettségei állnak fenn.80Ilyen kötelezettségek például a nemzeti és társadalmi 

szolidaritás erősítése, a család összetartásának és tiszteletének megőrzése, vagy az afrikai 

értékek megőrzése a tolerancia szellemében.81 

Az Afrikai Chartában garantált emberi jogok megsértése esetén az Emberek és Népek 

Jogainak Afrikai Bíróságához lehet fordulni, amelyet a Charta 1998-as Ouagadougou-i 

(Burkina Faso) jegyzőkönyve hozott létre Arusha (Tanzánia) székhellyel. A jegyzőkönyv 

2004-ben lépett hatályba, harminc nappal a tizenötödik állam ratifikációját követően, a 

jegyzőkönyv előírásainak megfelelően.82 A Bíróság hatásköre azonban nem terjed ki az 

egész kontinens területére, az Afrikai Unió ötvenöt tagállamából a mai napig mindössze 

huszonhat ratifikálta a jegyzőkönyvet.83 A Bíróság megalakulásának időszaka alatt – 

2000-ben – a Lomói Csúcstalálkozón az aláírtak egy megállapodást, amely értelmében 

megállapodtak az Afrikai Bíróság létrehozásáról (African Court of Justice). A 2004-es 

Addis Abebai Közgyűlésen pedig az Afrikai Bíróság és a Emberek és Népek Jogainak 

Afrikai Bíróságának egyesítéséről állapodtak meg. Az Afrikai Emberi Jogi Bíróság 

(African Court of Justice and Human Rights) néven létrehozandó egyesített bíróság még 

nem állt fel, a szükséges tizenöt államból mindezidáig öt állam ratifikálta a fúzióról szóló 

dokumentumot.84 

Az Afrikai Charta 8. cikke rendezi a lelkiismereti és vallásszabadság kérdését. Kimondja, 

hogy ,,a lelkiismeret, és a vallás megvallásának és gyakorlásának szabadságát garantálni 

kell”, továbbá, hogy senkit nem lehet ezen szabadságjogait korlátozó intézkedés alá vetni 

– feltéve, hogy az említett szabadságjogok megnyilvánulása nem zavarja vagy 

veszélyezteti a közrendet. A Charta nem részletezi, hogy milyen jogokat érthetünk a 

vallás szabad gyakorlása alatt, s a szülők azon jogára sem utal, mely szerint gyermekük 
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erkölcsi neveltetéséről szabadon dönthetnek. A dokumentum ezen hiányosságával 

összefüggésbe hozható a 29. cikk 7. bekezdésében foglalt kötelezettség, amely az afrikai 

kulturális értékek megőrzését és megerősítését írja elő. Ez az egész Chartát átható 

rendelkezés talán válasz lehet bizonyos szabályozási hiányosságokra, hiszen az afrikai 

kulturális hagyományokat – jelen esetben az ősi vallásokat – előbbre helyezi a 

kontinenstől idegen, európai vallásokkal szemben. Ez lehet az oka annak, hogy a vallás 

szabad elhagyására, megváltoztatására semmilyen formában nem utal a jogszabály. Az 

afrikai vallások sajátos jellegét figyelembe véve (ti., hogy nem ,,írott” könyvön alapulnak 

vagy egy próféta szavaira épülnek) szükséges lenne tisztázni a vallások jellegét, ahogyan 

az európai Egyezmény esetében láthattuk.85 
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II. rész: A lelkiismereti és vallásszabadság az emberi jogi 

bíróságok joggyakorlatában 

II.1. Az Emberi Jogok Európai Bíróságának joggyakorlata 

II.1.1. Az Emberi Jogok Európai Egyezményének 9. cikke kapcsán felmerülő 

főbb jogviták 

Bár az afrikai és az amerikai államok sem egységes módon kezelik az államegyháziság 

kérdését, a legmarkánsabban az európai állam-egyház elválasztási modellek példáján 

keresztül lehet azokat bemutatni. Így az európai joggyakorlat ismertetéséhez 

elengedhetetlen annak tisztázása, hogy az egyes államok hogyan viszonyulnak az 

egyházakhoz, preferálják-e valamelyiket, illetve milyen mértékben valósul meg a vallási 

semlegesség. Következésképpen négy államegyházi modellt különböztethetünk meg 

Európában,86 amelyek a következők: az államegyház modellje, a radikális elválasztás, a 

kapcsolódó és a koordinatív modell. Elsőre példa Görögország, ahol az állam 

kimondottan preferál egy egyházat. A radikális elválasztást Franciaország követi, lényege 

a semlegességre való törekvés, míg a kapcsolódó modell olyan államokra jellemző, ahol 

több felekezet nagyjából azonos jelentőséggel bír (Németország, Magyarország). Végül 

pedig a koordinatív modellt említhetjük, amely a legnagyobb egyház és az állam 

kölcsönös megállapodásán alapszik (Olaszország, Lengyelország). A tagállamok eltérő 

szabályozási modelljeire tekintettel az EJEB széles mérlegelési szabadságot enged 

(,,broad margin of appreciation”), s ez – ahogyan a későbbiekben látni fogjuk – 

jelentősen megnehezíti az egységes joggyakorlat kialakulását87  

Az európai gyakorlat rendkívül gazdag, annak teljes körű ismertetése meghaladja ezen 

dolgozat kereteit, így abból a dolgozat első részében vázolt problémát, a vallási jelképek 

megjelenésével kapcsolatos jogvitákat emeltem ki.  

Az ügyek ismertetése során logikai sorrendben haladtam, az azonos kérdéskörbe tartozó 

döntéseket együtt tárgyalom. Elsőként az iskolában történő vallási szimbólumok 

elhelyezéséről, illetve viseléséről szóló jogesetek kerülnek bemutatásra, amely 

kategóriájába tartozik a korábbiakban már emlegetett Lautsi és mások kontra Olaszország 

ügy. Az országban – bár szekuláris – a katolikus egyház a meghatározó. A felperes 
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kifogásolta, hogy abban az állami iskolában, ahol a gyermeke tanul, minden teremben ki 

van függesztve a kereszt, mivel gyermekét nem katolikus szellemben szerette volna 

nevelni. A felperes a 9. cikk megsértésére hivatkozott, amelyet a Bíróság több okból nem 

fogadott el. Egyrészt, az Egyezmény a tagállamok mérlegelési jogkörébe sorolja, hogy 

milyen módon kívánja a közfeladatokat ellátni, különösen, ha az adott ország 

hagyományaival kapcsolatba hozható. Megállapításra került, hogy a kereszt – bár 

kétségtelenül vallási jelképnek minősül – nem gyakorol hatást a tanteremben tanuló 

diákok vallási meggyőződésére. Olaszországban továbbá a feszület jelentése túlmutat a 

vallásos tartalmon, a nyugati civilizáció értékeit és a demokráciát jelképezi, így annak 

jelenléte vallásilag semleges módon is igazolható. Másrészt pedig a Bíróság tekintettel 

volt arra a körülményre, hogy az országban a katolikus vallás kiemelt jelentőségű, a 

kereszt jelenléte a hívők túlnyomó többsége miatt alátámasztható, átnevelő jelleg azonban 

nem állapítható meg, mert az egy passzív jelkép, nem hasonlítható a didaktikus beszédhez 

vagy a vallási cselekményben való kötelező részvételhez.88 A Bíróság állásfoglalása 

mutatja, hogy a vallásszabadsággal kapcsolatos ügyeket mindig az állam-egyház 

elválasztási modellek kontextusában kell értelmezni. Itt merül fel továbbá a 

szekularizmus, azaz a semlegesség kérdése, amely megköveteli, hogy az állam ne 

gyakoroljon semmilyen befolyást az egyén döntésére abban a tekintetben, hogy mely 

vallást választja (vagy nem választja). A Bíróság ugyanis nyitva hagyta a kérdést, hogy a 

szekularizmus az alkotmányos állam működését biztosító alapvető érv-e vagy csupán egy 

versengő filozófiai felfogás. A döntést kritizáló Lorenzo Zucca szerint a szekularizmus 

nem valaminek a hiánya (jelen esetben a vallási jelképek hiánya a közéletben), hanem 

pozitív tartalommal bír, olyan elv, amely lehetővé teszi a szabadság, egyenlőség, 

szolidaritás társadalmi szintű megvalósulását. A szekuláris állam feladata a sokszínű 

társadalom védelmezése. Jóllehet, hogy maga a szekularizmus maga sem semleges 

választás, ugyanakkor bizonyos szerzők, így Zucca szerint – talán ez nyújtja a 

legmegfelelőbb kereteket a vallási sokszínűség megvalósulásához.89 A szekularizmus 

radikális felfogása ugyanakkor nem biztos, hogy az aktuális európai konfliktusok 

megfelelő megoldása lenne, hiszen a XXI. században már nemcsak a vallások egymás 

közötti harcáról, hanem a vallásos és a nem vallásos felfogások közötti konfliktusokról is 
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szó van, így a szekuláris álláspont valójában egy elköteleződés lenne a nem vallásos 

felfogások mellett.90 A vallások továbbá erőteljesen kötődnek a kulturális 

hagyományokhoz is, a kettőt elég nehéz elválasztani egymástól, hiszen – mint például 

Olaszország esetében – a katolikus egyház mind a történelem során, mind az olasz 

identitás kialakulásában jelentős szerepet játszott. Míg a semlegesség megkövetelheti a 

vallási nézetekkel szemben tanúsított semlegességet, addig a kultúrával szembeni 

semlegesség követelményét egyik állammal szemben sem lehet felállítani.91 Így a döntés 

– véleményem szerint – helyénvaló volt különösen Olaszország állam-egyház elválasztási 

modelljére tekintettel. 

Szintén az adott állam egyházhoz való viszonyára hivatkozva hozott döntést a Bíróság a 

Leyla Şahin kontra Törökország ügyben. A felperes az Isztambuli Egyetem 

Orvostudományi Karának ötödéves hallgatója volt, aki kifogásolta az egyetem új 

szabályzatának azon szakaszát, amely megtiltotta a muszlim fejkendőt viselő diákok 

számára az előadásokon, kurzusokon, illetve gyakorlatokon való részvételt az Alkotmány 

szövegére, valamint a Legfelsőbb Közigazgatási Bíróság és az Emberi Jogok Európai 

Bizottsága joggyakorlatára hivatkozva. Az egyetemi szabályzat rendelkezésének 

megfelelően a hidzsábot viselő felperest sorozatosan nem engedték be vizsgára, 

előadásra. Az EJEB kimondta, hogy a vallás szabad gyakorlásának joga nem sérült, 

tekintettel arra, hogy Törökország Alkotmánya deklarálja a szekularizációt,92 s hogy az 

állam az 1920-as évek óta forradalmi lépéseket tett az állam és az egyház elválasztása 

érdekében (visszavonta azt a korábbi alkotmányos rendelkezést, amely az iszlám vallást 

államvallásnak mondta ki; megszüntette a kalifátust; a vallási hagyományokkal szakítva 

független – tehát nem egyházi – bíróságok jogkörébe utalta a házassági ügyeket).93 A 

Bíróság vizsgálta a török Legfelsőbb Bíróság gyakorlatát is, amely szerint a 

vallásszabadság elsősorban a vallás követésének vagy nem követésének szabadságában 

fejeződik ki, s a vallási öltözet viseléséhez való jog nem elsődleges, akár korlátozni is 

lehet. Az értékelés során nem mellőzhető az a tény sem, hogy Törökországban 

szélsőséges iszlám csoportok is működnek, amelyek tevékenysége veszélyeztetheti a 
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demokratikus állam rendjét. A török jogalkotás következésképpen indokoltnak és 

szükségesnek tartja bizonyos szigorító intézkedések bevezetését, a radikalizálódás 

elkerülésének érdekében.94 A jogi környezet fényében az EJEB megállapította, hogy 

Törökország egy szekuláris állam, amely következtében a vallási öltözet korlátozása 

olyan, mindenki számára nyitva álló közintézményekben, mint az egyetemek95 – amelyek 

fontos színterei a szekularizáció és az egyenlőség gyakorlati megvalósításának, 

ugyanakkor a radikális nézetek terjesztésének is – elfogadható az egyetem által bevezetett 

korlátozás.96 

További problémaként merülhet fel a vallással összefüggő öltözet oktatási intézményen 

kívül való viselése is, különösen a 2011. április 11-én hatályba lépett francia törvény 

kapcsán, amely megtiltja a burka illetve a nikáb, azaz a teljes arcot és testet eltakaró 

muszlim női öltözetek nyilvános helyen való viselését. A tilalom nagy port kavart, hiszen 

nyilvánvalóan korlátozza a vallás szabad kinyilvánításának jogát. A jogalkotó a 9. cikk 

(2) bekezdésére hivatkozott a döntés meghozatalakor, azaz a közbiztonság, a közrend, 

közegészség vagy az erkölcsök, illetőleg mások jogainak és szabadságainak védelmére. 

A jogszabály hatálybalépéséhez fűzött körrendelet szerint ,,…az arc elfedése megsérti a 

társadalmi együttélés minimum-követelményeit”, mivel ,,a Köztársaság a közös értékek 

mentén való tömörülésen alapszik […] és nem tudja elfogadni a kizáró és elutasító 

magatartást, bármi legyen annak ürügye vagy körülménye.”97 A törvényben 

meghatározott ,,nyilvános hely” (espace public) meglehetősen nehezen definiálható, a 

francia jogban korábban nem hivatkoztak rá. A törvény második paragrafusa98 szerint 

nyilvános hely a közút, illetve a nyilvánosság számára nyitott vagy a 

közszolgáltatásokhoz rendelt helyek. Ez a szűkítés fontos, mert egyúttal a tilalom 

korlátját állítja fel: ott, ahol a jogszabály megengedi, illetve, ha egészségügyi vagy 

szakmai okból, illetve sport gyakorlása során vagy művészeti, valamint hagyományos 

eseményeken, ünnepeken nem alkalmazandó a tilalom. A burka-tilalom kapcsán a S.A.S. 

kontra Franciaország ügyet emelhetjük ki. A francia állampolgárságú felperes, egy 

                                                             
94 GUIRAUDON, Virginie: La diversité en Europe: une évidence?, In: Raisons Politiques, 2009/3, no.35, 

p.82. 
95 F. TULKENS bíró különvéleménye, 19. 
96 LEYLA ŞAHIN kontra TÖRÖKORSZÁG (Application no. 44774/98), ÍTÉLET, STRASBOURG, 2005. 

NOVEMBER 10, 109. 
97 Circulaire du 2 mars 2011 relative à la mise en œuvre de la loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 

interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public, [online] 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023654701 (Letöltés dátuma: 

2019-11-16) 
98 LOI n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023654701
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gyakorló muszlim hölgy kifogásolta, hogy vallási meggyőződése ellenére nem viselheti 

az előírt burkát vagy nikábot. A Bíróság az ítéletében szintén az állam széleskörű 

mérlegelési lehetőségére hivatkozott, és meggyőző érvnek találta a közbiztonságra – a 

személyek azonosíthatóságára – és mások jogainak tiszteletben tartására – az 

együttélésre, a személyazonosság elfedéséből fakadó visszaélésre – való hivatkozást az 

ellenérdekű fél részéről, így kimondta, hogy a felperes vallás szabad gyakorlásához való 

joga nem sérült.99 

A francia burka-ügyet érdemes szembeállítani az Ahmet Arslan és mások kontra 

Törökország-üggyel, amely során szintén a vallási viseletről döntött a Bíróság a 9. cikkel 

összefüggésben. Az ügyben összesen százhuszonhét felperes volt, akik az Aczimendi 

tarikaty nevű vallási csoporthoz tartoztak, és az utcán viselték jellegzetes (fejfedőből, 

buggyos nadrágból és tunikából álló) ruházatukat. A Bíróság megállapította, hogy ebben 

az esetben a török állam valóban megsértette a kérelmezők vallásszabadságát, mivel nem 

engedte nekik viselni a vallásuk által előírt öltözetet.100 A két ügy közötti különbség az 

öltözet jellegében rejlik, hiszen  az Ahmet Arslan ügyben a ruházat viselése semmilyen 

módon nem jelentett veszélyt a közrendre vagy a közbiztonságra, és nem korlátozta 

mások jogát vagy szabadságát. 

A nyilvános helyeken kívül a bírósági eljárással kapcsolatban merül fel további probléma: 

a vallási ruházat viselése, amelyet két ügy párhuzamos ismertetésével igyekszem 

bemutatni. A Hamidović kontra Bosznia-Herczegovina ügyben a felperes tanúként vett 

részt egy büntetőügy tárgyalásán és a bíróság kiküldte őt a tárgyalóteremből és (először 

pénz- majd börtön) büntetést szabott ki rá, amiért nem távolította el iszlám fejfedőjét. Az 

ügy azért is jelentős, mert hosszú idő után az első olyan ítélet, amely a muszlim vallásúak 

számára megállapította a 9. cikk megsértését,101 csakúgy, mint a Lachiri kontra Belgium 

ügyben, amelyben a felperes hidzsábot viselt. Az EJEB mindkét esetben azzal magyarázta 

döntését, hogy a kérelmezők öltözete nem zavarta volna meg a tárgyalás menetét. 

Ugyanakkor a vallási jellegű öltözet levetésére való kötelezéshez nem megfelelő indok 

                                                             
99 S.A.S. kontra FRANCIAORSZÁG (Requête no 43835/11), ÍTÉLET, STRASBOURG, 2014. július 1., 

106-131. 
100 AHMET ARSLAN ÉS MÁSOK kontra TÖRÖKORSZÁG (Requête no 41135/98) ÍTÉLET, 

STRASBOURG, 2010. február 23. 
101 BREMS Eva: Skullcap in the Courtroom: A rare case of mandatory accommodation of Islamic religious 

practice, In: Strasbourg Observers, 11 December 2017 [online] 

https://strasbourgobservers.com/2017/12/11/skullcap-in-the-courtroom-a-rare-case-of-mandatory-

accommodation-of-islamic-religious-practice/?fbclid=IwAR1bakXx7XSNWpu-vBl93Jk-

QQH2i6yXVSPhor7uAKaUdybM7PkOOutlAA4#more-4069 (Letöltés dátuma: 2019-11-16) 

https://strasbourgobservers.com/2017/12/11/skullcap-in-the-courtroom-a-rare-case-of-mandatory-accommodation-of-islamic-religious-practice/?fbclid=IwAR1bakXx7XSNWpu-vBl93Jk-QQH2i6yXVSPhor7uAKaUdybM7PkOOutlAA4#more-4069
https://strasbourgobservers.com/2017/12/11/skullcap-in-the-courtroom-a-rare-case-of-mandatory-accommodation-of-islamic-religious-practice/?fbclid=IwAR1bakXx7XSNWpu-vBl93Jk-QQH2i6yXVSPhor7uAKaUdybM7PkOOutlAA4#more-4069
https://strasbourgobservers.com/2017/12/11/skullcap-in-the-courtroom-a-rare-case-of-mandatory-accommodation-of-islamic-religious-practice/?fbclid=IwAR1bakXx7XSNWpu-vBl93Jk-QQH2i6yXVSPhor7uAKaUdybM7PkOOutlAA4#more-4069
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az, hogy a felek egy tárgyalás résztvevői, hiszen a civilek fejfedő nélküli részvételéről 

egyik állam sem rendelkezik jogi szabályozással. A Bíróság tehát nem találta közrendbe 

vagy közerkölcsbe ütközőnek sem a fejfedő, sem a hidzsáb viselését, illetve nem 

állapította meg, hogy ezzel mások jogai vagy szabadsága sérültek volna, és nem talált 

olyan nem vallási jellegű indokot, amely alátámasztaná cselekedetüket.102 Ugyanakkor a 

közszféra dolgozói – akik megkülönböztetendőek a magánkézben lévő cég dolgozóitól 

(lásd Eweida és mások kontra Egyesült Királyság) –, már kötelezhetők ilyen jellegű 

korlátozásra, hiszen ők az államot képviselik.  

II.1.2. Magyarország és Lengyelország 9. cikkel kapcsolatos eljárásai az Emberi 

Jogok Európai Bírósága előtt 

Vallásszabadság kérdésében a ,,visegrádi négyek” országai közül Magyarország és 

Lengyelország ügyei jutottak el az EJEB elé, Csehország és Szlovákia esetében nem 

merült fel probléma a 9. cikk alkalmazását illetően.103 

A 9. cikkel kapcsolatos, legfontosabb Magyarországot érintő EJEB-döntés a Magyar 

Keresztény Mennonita Egyház kontra Magyarország ügyben hozott ítélet, amely ügy 

során a vallás kollektív gyakorlásának problémája merül fel, így az állam pozitív 

kötelezettsége, amely alapján köteles lehetőséget teremteni a vallási közösségek 

megfelelő működéséhez. Elöljáróban fontos kiemelni, hogy Magyarország – a fent idézett 

– kapcsolódó modellt követi.104 Az Alaptörvényben meghatározott bevett egyházak körét 

a 2011. évi CCVI. törvény határozza meg. Az új törvény több, korábban bevett egyházi 

státuszt élvező egyházat fosztott meg ezen státuszától, amelyek arra kényszerültek, hogy 

új elismerési eljárást kezdeményezzenek, vagy egyesületté alakuljanak át, vagy jogutód 

nélkül szűnjenek meg. Ilyen egyház volt a Magyar Keresztény Mennonita Egyház is, 

amely a strasbourgi Bírósághoz fordult. Bár a Bíróság Magyarország álláspontját – a 

közérdekre való hivatkozást, amely jelen esetben az állami pénzekkel való visszaélés 

megakadályozása volt – elfogadta, azt nem tartotta arányosnak, hiszen a Bíróság szerint 

                                                             
102 HAMIDOVIĆ kontra BOSZNIA-HERCZEGOVINA (Application No. 57792/15), ÍTÉLET, 

STRASBOURG, 2017. december 5. és LACHIRI kontra BELGIUM (Requête no. 3413/09), ÍTÉLET, 

STRASBOURG, 2018. szeptember 18. 
103 A teljesség kedvéért megemlíthetjük a FELDEK kontra SZLOVÁKIA ügyet, amelyben a 9. cikk 

marginálisan merült fel, a fő probléma a 10. cikk (véleménynyilvnítás szabadsága) alkalmazása volt, a 9. 

cikk kapcsán sem a vallásszabadság, hanem a gondolati szabadság kérdését vizsgálta a Bíróság. 
104 Magyarország Alaptörvénye, VII. cikk (3)-(4):,,Az állam és a vallási közösségek különváltan működnek. 

A vallási közösségek önállóak. Az állam és a vallási közösségek a közösségi célok elérése érdekében 

együttműködhetnek.” 



29 
 

a korlátozás szigorúbb volt, mint az elérendő cél.105 A döntés nehézségét mutatja, hogy 

nem volt egyhangú (5:2 arányban döntöttek), R. Spano bíró különvéleményében ki is 

fejtette, hogy nem látja bizonyítottnak, hogy a magyar állam a 9. cikket megsértette volna, 

hiszen számukra továbbra is biztosította a vallásszabadságot, nem kívánta az egyházat 

megszüntetni, csupán besorolásukat változtatta meg – amely kizárólag az állami 

támogatások mértékére volt hatással –, s nem fenyegette őket a megszűnés veszélye.106 A 

különvélemény rámutatott továbbá Magyarország és az egyházak viszonyának történeti 

hátterére is: a kommunizmus ideje alatt számos egyház működött egyesületi formában, s 

az állam jelentős mértékű juttatásokat biztosított ezen egyházak számára is – ez a 

gyakorlat a magyar állam részéről bevett gyakorlatnak tekinthető.107 Az Alaptörvény 

idézett rendelkezése arra enged következtetni, hogy az állam – azzal, hogy az egyházak 

között kategóriákat állít fel, ti. a bevett és a nem bevett egyházak kategóriáját – a 

kapcsolódó modellt követi, hiszen történelmi okokból kifolyólag több nagyobb egyház 

működik az országban. Az a tény azonban, hogy Magyarország nem biztosítja 

ugyanazokat a kereteket mindegyik egyház számára, azt jelenti, hogy az állam elutasítja 

a radikális elválasztás modelljét, hiszen – az Alaptörvény szerint – a keresztény kultúra 

védelme az állam kötelezettsége.108  

A Jakóbski kontra Lengyelország ügyben szintén a 9. cikk megsértését mondta ki a 

Bíróság. Az ügy alapjául az a tény szolgált, hogy a buddhista vallású, büntetést letöltő 

személy – aki vallási okokból kifolyólag vegetáriánus diétát folytatott – a börtönben nem 

kapott lehetőséget arra, hogy húsmentes élelmiszerhez jusson. A büntetés-végrehajtási 

intézet arra hivatkozott, hogy valójában túl költséges lett volna külön ételeket készíteni a 

felperesnek, hiszen az aránytalan kiadásokkal terhelné az intézetet. A Bíróság kész lett 

volna elfogadni az állam álláspontját, azonban figyelemmel volt a buddhista étkezési 

szabályok egyedi jellegzetességeire, amely alapján azok semmilyen más, különleges 

elkészítési vagy tálalási módot nem követeltek meg,109 csupán a hús mellőzését írták 

                                                             
105 MAGYAR KERESZTÉNY MENNONITA EGYHÁZ ÉS MÁSOK kontra MAGYARORSZÁG ÜGY 

(70945/11, 23611/12, 26998/12, 41150/12, 41155/12, 41463/12, 41553/12, 54977/12 és 56581/12 sz. 

kérelmek), ÍTÉLET, STRASBOURG, 2014. szeptember 9. 
106 Az ítélet hatására Magyarország később módosította a törvényt: a vallási egyesület mellett a 

nyilvántartásba vett egyház, a bejegyzett egyház és a bevett egyház státuszát vezette be, sőt mindegyik 

egyházat feljogosította a személyi jövedelemadó 1%-ának gyűjtésére. 
107 R. SPANO bíró Különvéleménye, 1-12. 
108 Magyarország Alaptörvénye, R) cikk (4) 
109 V.ö. D. ÉS E.S. kontra EGYESÜLT KIRÁLYSÁG (Application No. 13669/88): A Bizottság nem 

fogadta el a zsidó vallású bebörtönzöttek 9. cikk megsértésére vonatkozó érvelését, mivel a kóser étkezés 

szabályai szigorú rendelkezéseket írtak elő az étel elkészítésére vonatkozóan, amely nyilvánvalóan 

aránytalan körültekintést kívánt volna meg a büntetést végrehajtó intézettől. 
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elő.110 A Bíróság egyhangúlag megállapította a 9. cikk megsértését. A döntés 

mérföldkőnek számít, mivel korábban igen szűk körben biztosította a 9. cikkben védett 

vallásszabadság részjogosítványait, s a jövőben megnyithatja az utat a vallási kisebbségek 

érzékenyebb és rugalmasabb megközelítéséhez.111 

 

II.2. A lelkiismereti és vallásszabadság az Amerikaközi Emberi Jogi Bíróság és 

az Emberek és Népek Jogainak Afrikai Bíróságának joggyakorlatában 

Kétségtelen, hogy három regionális emberi jogi bíróság közül az Emberi Jogok Európai 

Bírósága gyakorolja a legnagyobb hatást a jogfejlődésre, hiszen az EJEB évente több 

tízezer kérelemről dönt, míg a másik két regionális bíróság esetében ez a szám nem 

haladja meg a százat.112 Az alábbiakban néhány, az amerikai és az afrikai joggyakorlatban 

megjelenő, lelkiismereti és vallásszabadsággal kapcsolatos ügy kerül ismertetésre. 

II.2.1. Az Amerikaközi Emberi Jogi Bíróság joggyakorlata az Emberi Jogok 

Amerikai Egyezményének 12. cikke tükrében 

Bár a latin-amerikai országok őslakos népei a kolonizációs hittérítéseknek köszönhetően 

egységesen katolikus hitre tértek – ellentétben Afrikával, ahol a törzsi vallások mellett a 

kereszténység és az iszlám is jelentős számú hívőt tudhat magáénak – az őslakos 

hagyományok és a keresztény kultúra sajátos egyvelege alakult ki.113 Így – ahogyan azt a 

későbbiekben látni fogjuk – a Bíróság elé is jelentős mennyiségű, őslakos népek és az 

állam között zajló jogvita kerül, amelyben a az őslakos kisebbség lelkiismereti és 

vallásszabadságának nem megfelelő biztosítására hivatkozik. 

                                                             
110 JAKÓBSKI kontra LENGYELORSZÁG (Application No. 18429/06), ÍTÉLET, STRASBOURG, 2010. 

december 7., 42-45. 
111 OUALD-CHAIB, Saïla – PERONI, Lourdes: Jakόbski v. Poland: Is the Court opening the door to 

reasonable accommodation?, In: Strasbourg Observers, 8 December 2010 [online] 
https://strasbourgobservers.com/2010/12/08/jak%CF%8Cbski-v-poland-is-the-court-opening-the-door-to-

reasonable-accommodation/  
112 Guide Pratique de La Cour Africaine des Droits de L’Homme et des Peuples vers la Cour Africaine de 

Justice  et des Droits de l’Homme, Fédération internationale des ligues des droits de l’Homme, Paris, 

2010, 29.o. 
113 Kiváló példa erre a Guadalupei Szűz Mária legendája. A történet szerint egy keresztény hitre tért őslakos 

indiánnak, Juan Diegónak többször is megjelent a Szűz egy lerombolt azték kegyhely romjain, egy azték 

istennő képében, kérve Juan Diegót, hogy építtessen keresztény templomot a tiszteletére. Azáltal, hogy a 

Szűz egy egyszerű embernek mutatkozott meg, ráadásul egy őslakosnak, a katolikus egyház és az amerikai 

kontinens különleges kapcsolatát, a kereszténység térhódítását, illetve a szinkretizmust vetíti előre. Lásd: 

PARKER G., Cristián: Cultos y Religiones Populares en América Latina: Identidades entre la Tradición y 

la Globalización, In: Revista Aisthesis, No. 32, Pontificia Universidad Católica de Chile, 1999, 51-53.o. 

https://strasbourgobservers.com/2010/12/08/jak%CF%8Cbski-v-poland-is-the-court-opening-the-door-to-reasonable-accommodation/
https://strasbourgobservers.com/2010/12/08/jak%CF%8Cbski-v-poland-is-the-court-opening-the-door-to-reasonable-accommodation/
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Első körben említhetjük a Yakye Axa őslakos közösség kontra Paraguay ügyet.114 A 

Yakye Axa közösség tagjai generációk óta Paraguay Chaco régiójában élnek. Chaco egy 

egyedülálló ökoszisztéma, olyan növényeknek és állatoknak ad otthont, amelyek sehol 

máshol nem találhatók a Földön―, és Paraguay őslakos népességének csaknem a felének 

ad otthont. A szarvasmarha-tenyésztők és szójatermelők azonban igénybe vették a 

területet, és folyamatosan pusztítják azt: minden nap csaknem két négyzetkilométernyi 

erdőt irtanak ki. A folyamat következtében az őslakos népek kiszorulnak a területről.115 

Paraguay állam pedig nem tett semmilyen lépést az őslakosok védelme érdekében, így az 

ügy az Amerikaközi Emberi Jogi Bíróság elé került. Az őslakos közösség az Amerikai 

Egyezményben foglalt élethez, humánus bánásmódhoz, egészséghez, magánélethez, 

gyülekezéshez, családhoz, névhez, tulajdonhoz, egyenlő védelemhez és a lelkiismereti és 

vallásszabadsághoz való jog megsértésére hivatkozott. A 12. cikkben garantált 

lelkiismereti és vallásszabadság megsértésén kívüli egyéb jogsérelem tárgyalása 

szétfeszítené e dolgozat kereteit, így itt az ítéletnek csupán ezen szelete kerül ismertetésre. 

Az ítélet kimondta ezen jogok megsértését, hiszen az őslakos népek abban a speciális 

helyzetben vannak, hogy az általuk lakott területek nemcsak megélhetésük és 

létfenntartásuk szempontjából számítanak, hanem létük alapja, amely világnézetük, 

spiritualitásuk és vallásosságuk szerves elemét képezik.116 A. A. Cançado Trindade és 

M.E. Ventura Robles bírák különvéleményükben megállapították, hogy a személyes 

identitás nemcsak szigorúan biológiai fogalmakat foglal magában, hanem a kulturális, 

történelmi, vallási, ideológiai, politikai, szakmai, társadalmi és családi örökség különböző 

aspektusaira is kiterjed.117 A szülőföldjükhöz való spirituális kapcsolat pedig olyan erős, 

hogy az más térségben, más lakóhelyen nem érvényesülhet, ezáltal a vallás szabad 

gyakorlása akadályba ütközött, hiszen a terület elhagyásának következtében nem tudták 

gyakorolni annak részjogosítványait, különösen a szertartások, spirituális hagyományok 

végzését.118 

 

                                                             
114 További hasonló jogesetek, lásd: Sawhoyamaxa őslakos közösség kontra Paraguay, Mayaga Awas 

Tingni őslakos közösség kontra Nicaragua, Rio negrói mészárlás kontra Guatemala (spanyol nyelven) 
115 https://www.justiceinitiative.org/voices/losing-their-land-indigenous-peoples-turn-courts (Letöltés 

dátuma: 2019-11-14) 
116 YAKYE AXA ŐSLAKOS KÖZÖSSÉG kontra PARAGUAY, ÍTÉLET, SAN JOSÉ 2005. június 17., 

135. 
117 Voto Disidente Conjunto de los Jueces A.A. CANÇADO TRINDADE y M.E. VENTURA ROBLES, 

5. 
118 YAKYE AXA ŐSLAKOS KÖZÖSSÉG kontra PARAGUAY, 27. 
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Kiemelendő az Amerikaközi Bíróság gyakorlatából az Olmedo Bustos és mások kontra 

Chile ügy is. Az ügy során az Amerikai Egyezmény 13. cikkében lefektetett 

szólásszabadság és a 12. cikkben garantált vallásszabadság határainak problémája 

vetődött fel. A chilei szabályozás szerint a mozifilmekre egy szigorú cenzúra-rendszer 

vonatkozott, s a felelős hatóság nem engedélyezte a Krisztus utolsó megkísértése című 

Martin Scorsese-film vetítését, mivel a film Jézus Krisztus életét ábrázolja, egy olyan 

embernek mutatva be őt, mint aki félelmekkel, kétségekkel, sőt még depresszióval is 

küzd. Ez a körülmény bizonyos keresztény csoportok felháborodását váltotta ki, akik 

tiltakozásokat, bojkottokat tartottak a film vetítésének megakadályozása érdekében.119 A 

Bíróság álláspontja szerint a 13. cikkben biztosított szólásszabadság kétdimenziós: 

egyrészt az egyének információhoz való hozzáférésének jogát jelenti, amely alapján 

írhatnak, beszélhetnek, terjeszthetik gondolataikat; másrészt az egyének azon jogát 

érthetjük alatta, amely szerint véleményüket másokkal közölhetik, s más álláspontokat 

kereshetnek, azokhoz hozzáférhetnek, illetve adoptálhatják is azokat.120 A 13. cikk (4) 

bekezdése szerint a közszórakoztatásra szánt művek (a film ebbe a kategóriába esik) 

korlátozása kizárólag olyan cenzúrán alapulhat, amely a gyermekek és a serdülő korban 

lévők erkölcsi védelmét tartja szem előtt. A film betiltása tehát azon indokbó l, hogy az 

istenkáromló, az Egyezménybe ütközik, mivel ilyen alapon közszórakoztatásra szánt 

művet betiltani nem lehet.  

Ami a lelkiismereti és vallásszabadságot illeti, az Egyezmény 12. cikke kimondja a vallás 

fenntartásához, megváltoztatásához, megvallásához és elhagyásához való jogot. A 

Bíróság nem találta megalapozottnak a vallásszabadság megsértésére vonatkozó 

indítványt, ennek magyarázatát C.V. de Roux Rengifo bíró különvéleménye fejti ki. 

Szerinte a vallásszabadság korlátozását jelenti a vallás megváltoztatásának 

megakadályozása. A vallás megváltoztatása egy hosszú mérlegelési folyamat eredménye, 

s az államnak biztosítania kell, hogy ez a folyamat szabad legyen, az egyénnek – mások 

jogainak megsértése nélkül – legyen lehetősége információt gyűjteni. A felperesek 

azonban nem tudták megfelelően bizonyítani, hogy a film döntő hatást tud gyakorolni a 

vallás megváltoztatására.121 A Bíróság ítéletéből kitűnik, hogy az esetben inkább arról 

volt szó, hogy a véleménynyilvánítás szabadsága, különösen a művészi szabadság sérült, 

                                                             
119 Maiquel Ângelo Dezordi WERMUTH – Janaína Soares SCHORR: i.m. 837.o. 
120 FERNÁNDEZ TORRES, Elena: Análisis de la sentencia en el caso La última tentación de Cristo 

(Olmedo Bustos y otros vs. Chile) de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, In: FORO: Revista 

de Derecho, n.° 31, Universidad Andina Simón Bolivar (Ecuador), 2019, 198-199.o. 
121 Voto Razonado del Juez C.V. de ROUX RENGIFO 
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s az csupán véletlen egybeesés, hogy a film a katolikus vallásból merít ötletet,122 s nem a 

vallási tanításokat igyekszik más színben feltüntetni, vagy ellene véleményt formálni, 

hiszen – ahogyan az alperes azt jelezte – a film nem a Biblia vagy az evangelisták 

felfogását vette alapul.123 

Az Amerikaközi Emberi Jogi Bíróság joggyakorlatának sokszínűségét mutatja a Testigos 

de Jehová kontra Argentína ügy. Az ügy némi hasonlóságot mutat az EJEB elé került – 

korábban már hivatkozott – Bayatyan kontra Örményország üggyel,124 hiszen mindkét 

esetben az állam a Jehova Tanúi vallási közösség tagjainak vallásszabadságát korlátozta 

a hadkötelezettség nem teljesítése miatt. Figyelemre méltó, hogy az amerikai bíróság – a 

2011-es EJEB-döntéstől – több, mint harminc évvel hamarabb (1978) mondta ki az 

elmarasztaló ítéletet, hasonló érvelésre támszkodva. Az argentin állam militáns kormánya 

államellenesnek tartotta a Jehova Tanúi elveit (különösen a hadviselés tilalmát, az állami 

jelképek tiszteletének megtagadását, nemzeti himnusz éneklésének tilalmát és a nemzeti 

zászlóra való eskütétel megtagadását),125 ezért gyakorlatilag teljesen ellehetetlenítette 

számukra a vallásgyakorlást: összejöveteleiket, illetve kiadványaik terjesztését betiltotta. 

A Bíróság kimondta, hogy Argentína részéről jogsértés történt,126 hiszen az a tény, hogy 

a vallási közösségek megtagadták a hadkötelezettség teljesítését, nem jelentett súlyos 

veszélyt az állam érdekeire, különösen, hogy az állam abban az időben nem állt 

háborúban.127 Mindkét ügyben a bíróságok egyaránt megállapították, hogy a hadviselés 

vallásos meggyőződésből történő megtagadása „szilárd és meggyőző” érv az általános 

hadkötelezettség alóli kivételre. Mind az argentin, mind az örmény felperesek részt vettek 

volna egyéb, civil jellegű szolgálatban, tehát céljuk egyáltalán nem az állam által előírt 

kötelezettséggel szemben tanúsított engedetlenség volt.128 Az a körülmény, hogy az adott 

államok nem tettek lehetővé számukra más lehetőséget a civil szolgálatban való 

részvételre, nem mentesíti őket a felelősség alól. Mind az európai, mind pedig az amerikai 

bíróság gyakorlatából következik tehát az a következtetés, hogy a vallás szabad 

                                                             
122 “LA ÚLTIMA TENTACIÓN DE CRISTO” (OLMEDO BUSTOS ÉS MÁSOK) kontra CHILE,  

ÍTÉLET, SAN JOSÉ, 2001. február 5., 9-11.o.  
123 Maiquel Ângelo Dezordi WERMUTH – Janaína Soares SCHORR: i.m. 837.o. 
124 Lásd: 51. lábjegyzet 
125 CATANZARO, Mariana: Testigos de Jehová perseguidos, In: Derechos, Estado y Religión, Vol.1., 

2015, p.125, 128. 
126 TESTIGOS DE JEHOVÁ kontra Argentína, ÍTÉLET, SAN JOSÉ, 1978. november 18., Döntés, 1-4. 
127 ARLETTAZ, Fernando: Libertad reiligosa y objeción de conciencia en el derecho constitucional 

argentino, In: Estudios Constitucionales, Vol. 10., No. 1., 2012, pp.360-361. 
128 BAYATYAN kontra ÖRMÉNYORSZÁG (Application no. 23459/03) ÍTÉLET, STRASBOURG, 2011. 

JÚLIUS 7., 124-125. 
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gyakorlásába beletartozik a hadkötelezettség kifejezetten vallási okból történő 

megtagadása, amelyet az állam nem szankcionálhat a szabadságjog korlátozásával. 

II.2.2. Az Emberek és Népek Jogainak Afrikai Bíróságának joggyakorlata az 

Afrikai Charta 8. cikkének tükrében 

Az Afrikai Emberek és Népek Jogainak Bírósága előtt zajló, – az Afrikai Charta 8. 

cikkével összefüggésbe hozható – kiemelkedő ügy az Emberek és Népek Jogainak Afrikai 

Bizottsága kontra Kenya ügy.129 A jogvita alapjául a kenyai Erdészeti Szolgálat azon 

felszólítása szolgált, amely értelmében a Mau-erdőt harminc napon belül evakuálni 

kellett, kötelezve többek között az őslakos ogiek népcsoportot, hogy hagyják el 

élőhelyüket. A szervezet az erdőben található, védett vízgyűjtőre hivatkozással rendelte 

el a kiürítést, amely ellen az ogiek kisebbség több fórumon (helyi és nemzeti 

közigazgatási szerveknél, munkacsoportoknál,  bizottságoknál) tiltakozott, 

sikertelenül.130 Azzal a ténnyel, hogy a szervezet nem vette figyelembe a népcsoport 

véleményét az evakuációval kapcsolatban, számos, Chartában biztosított jogukat 

megsértette. Az ügy meglehetősen komplex, hiszen nem csupán egy emberi jog 

megsértése merülhet fel: az emberi jogok védelméért felelős Emberek és Népek Jogainak 

Afrikai Bizottsága – mint kérelmező – a Charta alábbi rendelkezéseinek megsértését 

emelte ki: diszkrimináció tilalma, élethez való jog, lelkiismereti és vallásszabadság, 

oktatáshoz és a kulturális életben való részvétel joga, természetes erőforrások feletti 

rendelkezés joga, gazdasági, szociális és kulturális fejlődéshez való jog, a illetve az 

emberiség közös örökségének egyenlő élvezete.131 A vallásszabadság megsértésével 

kapcsolatos döntés ismertetéséhez, úgy vélem, ebben az esetben szükséges a többi pont 

vázlatos ismertetése.  

A diszkrimináció tilalmának megsértésével kapcsolatban a Bizottság az etnikai csoport 

vagy rassz alapján történő hátrányos megkülönböztetésre hivatkozott, amit a Bíróság el 

is fogadott, hiszen a kenyai törvények szerint az ogiekeket – más hasonló népcsoporttal 

ellentétben – nem illeti meg a törzsi státusz. Ugyanakkor a Bíróság szerint az élethez való 

joguk nem sérült, mivel – bár generációk óta az erdőben éltek – vadászó-halászó 

életmódjukból kifolyólag életben maradásukhoz nem feltétlenül szükséges, hogy az 

                                                             
129 Hasonló döntést hozott a Bíróság a CENTRE FOR MINORITY RIGHTS DEVELOPMENT ÉS 

MINORITY RIGHTS GROUP INTERNATIONAL AZ ENDOROIS JÓLÉTI TANÁCS 
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006/2012), ÍTÉLET, ARUSHA, 2017. május 26., 6-9. 
131 African Charter on Human and People’s Rights , Art. 2.; 4.; 8.; 17. (2)-(3); 21.; 22. 
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erdőben maradjanak. A kulturális jellegű jogok sérelme megállapításra került, hiszen a 

kultúrába beletartozik a szülőföldhöz való fizikai és spirituális kapcsolat, ismeret, hit, 

szokások, stb., amely az őslakos népeknél különös jelentőséggel bír. A természetes 

erőforrások feletti rendelkezés joga szintén sérült, mivel abba beletartozik a szülőföld 

használatához, megműveléséhez való jog, amelyet az Erdészeti Szolgálat az evakuálást 

követően nem tett lehetővé. Végül pedig megállapításra került az emberiség közös 

örökségének élvezetéhez, valamint a gazdasági, szociális és kulturális fejlődéshez való 

jog megsértése, hiszen a fejlődést korlátozta az a körülmény, hogy a Szolgálat nem adott 

lehetőséget az ogiek népcsoport számára, hogy az őket érintő kérdésben részt 

vegyenek.132 

A Bizottság mindezek mellett hivatkozott a Charta 8. cikkében garantált vallásszabadság 

megsértésére. A népcsoport egy monoteista vallást követ, amely szorosan kapcsolódik a 

környezethez. Az 1980-as években zajló kilakoltatások során az ogiek kegyhelyeit – 

barlangokat, dombokat, bizonyos fákat – lerombolták, s a róluk szóló információk egy 

része – az idősebb generáció fokozatos elhalálozásának köszönhetően – elveszett. A 

helyzetet tovább súlyosbította az a körülmény, hogy – a kenyai erdészeti törvény 

értelmében – az ogiek népcsoportnak korábban évente fizetnie kellett ezen kegyhelyek 

vallási célú használatának érdekében, amely rendelkezés teljesen ellentétes a Chartában 

garantált vallásszabadsággal, ugyanis azáltal, hogy a kilakoltatás után a vallás 

gyakorlásában meghatározó szerepet játszó kegyhely látogatását vagyoni juttatás fejében 

engedélyezik, súlyosan sérti a vallás szabad gyakorlásához való jogot. Dr. Liz Willy 

szakértő szerint az ilyen, vadászó-gyűjtögető életmódot folytató népek esetében 

kulcsszerepe van az erdőnek, hiszen az egész létük, fennmaradásuk ettől függ, ezáltal 

spirituálisan is kötődnek hozzá. A modern társadalomba való integrációjuk azonban nem 

szünteti meg bennük az igényt, hogy továbbra is kapcsolódjanak az erdőhöz.  

Az ellenérdekű fél – a Kenyai Köztársaság – nem tudta pontosan megmutatni, hogy 

melyek azok a kegyhelyek, amelyeket az ogiek népcsoportok vallási rítus elvégzése 

céljából használtak – hiszen korábban lerombolták azokat. Érvelésében rámutatott arra, 

hogy az ogiek társadalom jelentős része áttért a keresztény hitre, így a területhez való  

spirituális kötődés esetükben megszűnt. Felmerül a kérdés, hogy a vallás megváltoztatása 

mennyire élvez védelmet az afrikai Chartában, hiszen a 8. cikk szövege nem nevesíti ezen 
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részjogosítványt. A 29. cikkben kötelezettségként megjelölt afrikai kulturális értékek 

megőrzése talán előnyt élvez az idegen, afrikai látásmódtól távolabb álló, a kolonizáló 

államok által a kontinensre behozott irányzatokkal szemben. Másrészt, a jog által nehezen 

megválaszolható az a kérdés, amelyre Dr. Willy véleménye is rámutatott – ti., hogy jelen 

esetben az őslakosok a megkeresztelkedéssel vajon levetik-e minden, őseik által 

gyakorolt spiritualitás iránti igényüket, ignoranciát mutatva ezzel a lerombolt 

kegyhelyekkel szemben? 

A Bíróság megjegyezte, hogy azon népcsoportok körében, amelyek nem rendelkeznek 

intézményiséggel, a vallás gyakorlása erőteljesen kötődik a természeti környezethez. Az 

ogiek népcsoport esetében ez a környezet a Mau-erdő, amelyben található minden, vallási 

jellegű rítus céljára szolgáló hely. Nyilvánvaló, hogy az erdőn kívül nem tudják vallásukat 

szabadon gyakorolni, s ha ezt szeretnék tenni, fizetniük kell a belépésért.  Bár néhányan 

közülük valóban keresztény hitre tértek, a szakértő szemtanú szerint ez nem jelenti azt, 

hogy a Mau-erdőhöz kapcsolódó spirituális kötődésüket feladták volna. Fontos 

körülmény, hogy – bár a Kenyai Köztársaság arra hivatkozott, hogy az ogiekek elhagyták 

korábbi hitüket és megkeresztelkedtek – a közösségnek nem minden tagja tért át más 

vallásra, valójában ez nem tömegesen történt meg. A Bíróság ezen körülményeket 

megvizsgálva arra a következtetésre jutott, hogy az alperes megsértette a Chartában 

biztosított vallásszabadsághoz való jogot a közösség és a szülőföldjük elválasztása, s a 

vallás speciális, természethez való erőteljes kapcsolódása miatt.133 

Az Amnesty International és mások kontra Szudán ügy során az Emberek és Népek 

Jogainak Afrikai Bizottsága járt el, s az ogiek törzs ügyében hozott döntéshez hasonlóan 

nemcsak a vallásszabadsághoz fűződő jog megsértését mondta ki, hanem a valláson 

alapuló hátrányos megkülönböztetés tilalmába ütközést is. A szudáni kormány az ország 

többnyire déli részén élő keresztény közösség tagjait az 1990-es évek végén zajló 

polgárháború során önkényesen üldözte, templomaikat bezárta, munkához, sőt élelemhez 

való hozzáférésüket megtagadta. Ezzel szemben az északi területeken élő muszlim 

hívőket – akikre a sharia jog vonatkozott – semmilyen hátrányos megkülönböztetés nem 

ért. A Szudáni Alkotmány kimondja, hogy a nem muszlim hívők számára biztosítani kell 

a szekuláris bíróságok igénybevételének lehetőségét. Az állam ugyanakkor ezt a 

kötelezettségét nem teljesítette, és önkényesen ítélte el és végezte ki a keresztény 
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közösség tagjait. A körülményekből egyértelműen kiderült, hogy a keresztényeket a 

muszlim hitre való áttérés érdekében üldözték, ennek ellenkezőjét a kormány nem tudta 

meggyőzően bizonyítani, ezért a Bizottság kimondta az Afrikai Charta 2. és 8. cikkének 

megsértését.134 A Bizottság döntését elsősorban arra alapozta, hogy a felperesek – több 

civil szervezet együtt indította az eljárást a jogsértést elszenvedettek nevében – a szudáni 

kormánnyal ellentétben hitelt érdemlően tudták bizonyítani álláspontjukat. Ebben az 

esetben jobban kimutatható a vallási meggyőződés miatti üldözés, szemben az ogiek törzs 

elleni kilakoltatással, ahol az érintettek vallásszabadságának megsértése inkább az 

erőszakos beavatkozás következménye, mintsem indoka volt.  

A Garreth Anver Prince kontra Dél-Afrikai Köztársaság ügyben szintén a Bizottság járt 

el, s az ügy azért is érdekes, mert egyfajta kivételt képez az afrikai bíróságok előtt 

általában felmerülő, őslakos közösségekhez kapcsolódó problémák alól, ám szintén 

szorosan összefügg a vallás szabad gyakorlásával. A dél-afrikai állampolgár, Garreth 

Anver Prince ügyvédi kamarába való bejegyzését a kamara annak ellenére megtagadta, 

hogy a felperes megfelelt a képzettségi követelményeknek. Ennek oka az volt, hogy 

Prince-t korábban kétszer ítélték el kábítószer (cannabis) birtoklása miatt, s a kamara ezen 

életvitele miatt nem tartotta megfelelőnek az ügyvédi hivatás gyakorlására. A felperes 

arra hivatkozott, hogy a cannabis használata az általa követett rastafari vallás 

gyakorlásához szükséges, kizárólag ezen okból szerezte be és használta a szert, s ezt a 

jövőben sem kívánta abbahagyni. Ezért hivatkozott a Bizottság előtt arra, hogy a vallás 

szabad gyakorlását számára ellehetetlenítették, s ez alapján diszkriminálták. A dél-afrikai 

jog szerint a cannabis használata kizárólag orvosi kezelések esetében legális, amelyet a 

felperes szintén kifogásolt, hiszen az általa követett vallás gyakorlásához ez szükséges. 

Az Afrikai Charta 8. cikke nem mondja ki, hogy milyen esetekben lehet korlátozni a 

vallás szabad gyakorlását (illetve, hogy egyáltalán lehet-e), ám a Bizottság a dél-afrikai 

állam érvelésére támaszkodva megállapította, hogy a vallásszabadság elsősorban a 

meggyőződés szabadságát jelenti, ám annak gyakorlása nem lehet korlátlan: a törvény 

keretei között, a társadalom érdekére tekintettel lehet megvalósítani. A Bizottság tehát 

kimondta, hogy a vallásszabadság tekintetében a meggyőződés szabadsága abszolút jog 

– ezt valóban nem lehet korlátozni – ám a vallásgyakorlás már bizonyos korlátokba 

ütközhet, amelyeket az Afrikai Charta 27. cikke nevesít: a Chartában foglalt jogokat 
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,,mások jogaira, a közbiztonságra, az erkölcsre és a közérdekre tekintettel kell 

gyakorolni.”135  

Összegzés 

Jóllehet, a lelkiismereti és vallásszabadság igénye több évszázaddal ezelőtt merült fel, 

azonban mai napig számos vitát generál mind a közéletben, mind a jogi szabályozását 

illetően.  

Dolgozatomban igyekeztem rámutatni ezekre a problémákra; különösen nagy hangsúlyt 

fektettem az Emberi Jogok Európai Egyezményének 9. cikkére, amely a gondolat, a 

lelkiismeret és a vallás szabadságát garantálja. Az Egyezmény által garantált jog 

általánosan elfogadott részjogosítványai mellett terítékre kerültek bizonyos – 

napjainkban is élénk vitákat kiváltó – kérdések, mint például a vallások által előírt 

öltözködés, amely a szabályozás nyitottságából fakadnak. Véleményem szerint a 

lelkiismereti és vallásszabadság egy olyan jog, amelyet az adott állam kontextusában kell 

értelmezni, hiszen az Egyezmény a tagállamok mérlegelésére bízza, hogy milyen keretek 

között enged teret a vallás szabad gyakorlásának, hiszen minden állam – történelmi 

hagyományainak köszönhetően – más módon viszonyul az egyházak szerepéhez. Az 

Emberi Jogok Európai Egyezménye alapján ítélkező Emberi Jogok Európai Bírósága 

hozzájárul a joggyakorlat egységesítéséhez, feladata ugyanakkor rendkívül nehéz: 

minden ügy elbírálása során más és más szempontokat kell figyelembe vennie, nincsenek 

,,sablonok”, amelyek alapján egyszerű, egyhangú döntéseket lehetne hozni. A bírói 

különvélemények bemutatásával igyekeztem alátámasztani, vagy éppen megcáfolni az 

adott döntést, rámutatva a felmerülő probléma komplexitására.  

A közép-európai jogesetek ismertetésével fel szerettem volna hívni a figyelmet arra, hogy 

– bár nem egész olyan mértékben, mint Nyugat-Európában, de – a vallási pluralizmus 

következtében ebben a régióban is korábban nem látott problémák merülnek fel. Ez a 

pluralizmus, valamint a vallási kisebbségek jogainak egyre szélesebb körű elismerése a 

hagyományos állam-egyházi modellek kereteit tágítják, amelyek végső soron az állam-

egyház viszonyának újragondolásához vezethetnek. Ez az újraértelmezés azonban nem 

                                                             
135 GARRETH ANVER PRINCE kontra DÉL-AFRIKAI KÖZTÁRSASÁG (Communication No. 

255/2002), ÍTÉLET, BANJUL, 2004. december 7., 1-4., 37., 41. 
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feltétlenül jelenti azt, hogy a semlegesség lenne a megoldás, hiszen a történelmi-kulturális 

hagyományok továbbra is szerepet játszhatnak. 

Úgy vélem, az európai joggyakorlatot érdemes összevetni más emberi jogi bíróságok 

gyakorlatával, ezzel is bemutatva, hogy egy-egy emberi jog értelmezése más földrészeken 

más jellegű, ám nem kevésbé jelentős problémákat vet fel. Ezen dolgozat átfogó képet 

igyekszik adni a vallásszabadság kapcsán felmerülő problémákról, rámutatva, hogy az 

adott kontinensen történelmi hagyományokkal rendelkező vallások és a földrészen 

idegen, hódítások vagy népvándorlás következtében megjelenő vallások konfliktusa nem 

újkeletű probléma, amely csak Európát érinti: a meghódított dél-amerikai és afrikai 

országok esetében hasonló dilemma merül fel – bár ezekben a konfliktusokban a 

kereszténység a kontinensre ,,betolakodó” vallás szerepét tölti be.  

Végezetül levonhatjuk azt a konklúziót, hogy a vallásszabadság kapcsán felmerülő 

kérdések rendezése nem csupán a XXI. század kihívása, s arra nem tudunk egy 

általánosan alkalmazható garanciarendszert felállítani, amelynek jövőbeni alkalmazása is 

problémamentes lenne. A kérdés a jövő jogászai számára is nyitott lesz, hiszen kényes 

egyensúlyokat kell megtartani, ütköző érdekek között igazságot tenni, mindezt az adott 

környezetre figyelemmel. Összességében megállapíthatjuk, hogy a vallásszabadság 

jellegéből fakadóan – mivel az egyén személyes felfogását, világlátását tükrözik – egy 

olyan érzékeny jogról van szó, amely értelmezése újabb és újabb kihívások elé állítja, s a 

jövőben is állítani fogja mind a nemzeti, mind a nemzetközi szintű bíróságokat. 
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