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Bevezető gondolatok
Jogi szempontból az egyenlőség elve, illetőleg a 

diszkrimináció tilalma lényegében ugyanazon érem két 
oldalát jelenti: az egyenlőséghez való jog az egyén 
alanyi joga, a diszkrimináció tilalmának tiszteletben 
tartása pedig mások ezirányú kötelezettsége.1 A 
hátrányos megkülönböztetés tilalma ugyanakkor 
speciális jognak is tekinthető: egyfelől az egyént 
megillető önálló alkotmányos alapjog, másfelől viszont 
a diszkrimináció tilalma más alapjogok gyakorlásához 
kapcsolódó, annak módját szabályozó alapelv, vagy, ha 
tetszik, előfeltétel, amely az egyéb alapjogok 
érvényesülésének tartalmi eleme.2 Ezen alapjogi jel
leget elméleti szempontból az emberi méltósághoz való 
jog egyenlőségi funkciójából lehet leginkább leve
zetni.3 Ez a fajta, konkrét jogi és alapelvi jelentést 
magában hordozó kettősség az 1950-ben elfogadott és 
1953-ban hatályba lépett Emberi Jogok Európai Egyez
ményében is tetten érhető; míg ugyanis az Egyezmény 
-  a későbbiekben részletesen is bemutatásra kerülő -  
14. cikke konkrétan tartalmazza a hátrányos megkülön
böztetés tilalmát, addig az Egyezményben és kiegészítő 
jegyzőkönyveiben foglalt jogok diszkriminációmentes 
alkalmazási kötelezettsége mint alapelv közvetett 
módon az Egyezmény 1. cikkéből is következik. Az 1. 
cikkely értelmében ugyanis „A Magas Szerződő Felek 
biztosítják a joghatóságuk alatt álló minden személy 
számára a [...] jogokat és szabadságokat".

Ebből a konkrét jogi és alapelvi kettősségből 
következő módon nem meglepő, hogy napjaink 
legtöbb, emberi jogokat nevesítő-védő nemzetközi jogi 
dokumentuma tartalmazza valamilyen formában a hát
rányos megkülönböztetés tilalmát. Annak megállapí-
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A hátrányos 
megkülönböztetés 
tilalmának megjelenése 
az Emberi Jogok 
Európai Egyezményében

tása azonban, hogy miért is éppen az adott formájában 
került rögzítésre egy jog az adott nemzetközi 
egyezményben, történeti vizsgálódásokat igényel -  már 
ahol egyáltalán ez kideríthető. Jelen tanulmány keretei 
között arra teszünk kísérletet, hogy megvizsgáljuk, 
hogy az Emberi Jogok Európai Egyezményének kodi- 
fikátorai mennyiben tekintették mintának az 1940-es 
évek végén már meglevő nemzetközi dokumentumo
kat, különösen az ENSZ Alapokmányát és az Emberi 
Jogok Egyetemes Nyilatkozatát, és milyen kompro
misszumos megoldásoknak köszönhető a végül elfoga
dott, jelenleg hatályos szövegváltozat. Kutatásunk for
rását döntő mértékben az Emberi Jogok Európai Egyez
ményének nyolc kötetbe összegyűjtött, angol és francia 
nyelvű előkészítő iratai, az ún. travaux préparatoires 
adja, mely hitelesen és teljes körűen mutatja be, milyen 
érdek- és erőviszonyok mentén került a hátrányos 
megkülönböztetés tilalma az Emberi Jogok Európai 
Egyezményébe.
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A  háttér -  a hátrányos 
megkülönböztetés tilalma az  1940-es 
évek nemzetközi jog i dokumentumaiban

Ha az Európa Tanács, illetőleg az Emberi Jogok 
Európai Egyezménye születésének körülményeit vizs
gáljuk, megállapíthatjuk, hogy az 1948 májusában, 
Hágában, az Európai Konferencián elfogadott, Üzenet 
az európaiakhoz címet viselő dokumentum már tartal
mazta egyebek között egy emberi jogi charta és ahhoz 
kapcsolódóan egy emberi jogi bíróság létrehozatalának 
igényét.4 Az Európa Tanács 1949. május 5-én aláírt 
Statútumában azonban csupán annyi került rögzítésre, 
hogy „Az Európa Tanács valamennyi tagállama elis
meri a jog uralmának az elvét és azt az elvet, hogy a 
joghatósága alá tartozó minden személy részesül az 
emberi jogokban és az alapvető szabadságokban. 
Minden tagállam kötelezi magát, hogy őszintén és 
tevékenyen együttműködik az /. fejezetben meghatáro
zott cél megvalósításában. ”5 A kor politikai viszonyai 
között az Európa Tanács alapító államai ennél többre 
nemigen voltak hajlandóak, legalábbis ezt sugallja az 
Európa Tanács Előkészítő Bizottságának tizennyol
cadik ülésén, 1949. július 5-én kelt azon jegyzőkönyv, 
amely szerint számos delegáció vitatta egy emberi jogi 
bíróság létjogosultságát, éppen ezért a kérdést a 
Miniszteri Bizottság elé kell utalni.6 Megjegyezzük, 
hogy ekkorra már az Európa Mozgalom Nemzetközi 
Jogi Szekciója. Pierre-Henri Teitgen, Sir Dávid 
Maxwell-Fyfe és Prof. Femand Dehousse jelentése 
alapján elkészítette és 1949. július 12-én az Európa 
Tanács Miniszteri Bizottsága elé utalta az Emberi 
Jogok Európai Egyezménye és az Emberi Jogok 
Európai Bírósága Statútumának tervezetét,7 amely ter
vezet egyebek között tartalmazta, hogy minden részes 
állam köteles a területén biztosítani egyebek között a 
diszkriminációmentességet vallási, faji alapon, nemzeti 
származás, politikai vagy más vélemény alapján.8 Jelen 
tanulmány keretei között nem tekintjük feladatunknak 
az Emberi Jogok Európai Egyezménye és az Emberi 
Jogok Európai Bírósága keletkezési körülményeinek 
vizsgálatát, kizárólag egyetlen cikkelyre, a hátrányos 
megkülönböztetés tilalmát kimondó tizennegyedik 
cikkelyre kívánunk fókuszálni.9

Mindenekelőtt szükségesnek tartjuk annak idézését, 
hogy mit is tartalmaz az egyenlőség elvével összefüggés
ben az ENSZ Alapokmánya, illetőleg az Emberi Jogok 
Egyetemes Nyilatkozata, hiszen ezen szövegekre jelen 
tanulmány keretei között többször is utalunk majd. Az 
ENSZ Alapokmány preambuluma tartalmazza a férfiak 
és nők egyenjogúságát, 1. cikkelye pedig az ENSZ cél
jaként említi „az emberi jogok és az alapvető szabadsá
gok mindenki részére, fajra, nemre, nyelvre vagy vallás
ra való tekintet nélkül történő tiszteletben tartásának” 
előmozdítását, amelyet lényegében szó szerint ismétel 
meg a nemzetközi gazdasági és szociális együttműködés- 

_ről szóló IX. fejezetben található 55. cikkely c. pontja.

Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata 1. cikke
lye értelmében „ Minden emberi lény szabadon születik 
és egyenlő méltósága és joga van." A 2. cikkely szerint 
pedig „Mindenki, bármely megkülönböztetésre, 
nevezetesen fajra, színre, nemre, nyelvre, vallásra, 
politikai vagy bármely más véleményre, nemzeti vagy 
társadalmi eredetre, vagyonra, születésre vagy bármely- 
más körülményre való tekintet nélkül hivatkozhat a 
jelen nyilatkozatban kinyilvánított összes jogokra és 
szabadságokra. ” '° A teljesség kedvéért megjegyezzük, 
hogy az egyenlőség elvének gyakorlati megnyilatkozá
sai a Nyilatkozat több cikkelyében is tetten érhetők, így 
különösen a törvény előtti egyenlőség egyes aspektu
sairól szóló 7. és 10. cikkelyben, valamint az egyenlő 
munkáért egyenlő bért elvét rögzítő 23. cikkelyben.

A  kod ifikáció  kezdeti lépései

Az Európa Tanács Közgyűlése (mai Parlamenti 
Közgyűlése) 1949. augusztus 19-én megtartott nyol
cadik ülésén hangzott el az első hivatkozás az egyen
lőség elvére a készülő Egyezménnyel kapcsolatosan. 
Az ülés fő napirendi pontja egyébiránt Pierre-Henri 
Teitgen, Sir Dávid Maxwell-Fyfe és mások javaslata 
volt az Egyezmény tervezetéről, ekkor még csupán elvi 
szinten. A Dánia képviseletében jelen levő Hermod 
Lannung hivatkozott arra, hogy mind az Emberi Jogok 
Egyetemes Nyilatkozata, mind pedig a genfi jegyző
könyvek tervezete" tartalmazza a nemi diszkrimináció 
tilalmát, amely egyaránt felmerülhet a házasság, a poli
tika, az oktatás vagy éppen a kereskedelmi lehetőségek 
terén. Álláspontja szerint nem tekinthető teljesnek egy 
olyan demokrácia, ahol a férfiak és nők nem ren
delkeznek azonos jogokkal. Még abban az esetben is, 
ha egyes államok napjainkban nem képesek ezen el
várást maradéktalanul teljesíteni, elengedhetetlen, hogy 
a lehető legrövidebb időn belül tegyenek lépéseket ezen 
jog biztosítása érdekében.12 Ugyanezen az ülésen egy 
másik skandináv állam, Svédország képviselője, 
Edberg is kifejtette: egy igazi demokráciában nem 
csupán a véleménynyilvánítás joga illet meg minden 
állampolgárt, de az a jog is, hogy ezen véleményük 
megvalósítása érdekében más állampolgárokkal 
egyesülve szervezeteket hozzanak létre. Ebből követ
kező módon, senkit sem érhet joghátrány vagy hát
rányos megkülönböztetés pusztán a véleményének 
kifejtése miatt.13 Az északi államok képviselői a 
hátrányos megkülönböztetés tilalmát tehát pusztán 
járulékos formában, más jogokkal összefüggésben 
kívánták meghatározni, ami a skandináv államok tör
téneti fejlődését ismerve természetesnek is tekinthető.

Ezen hozzászólásokhoz képest már jelentős 
előrelépés tapasztalható az Írország képviseletében 
ugyanezen az ülésen szót kérő Everett gondolataiban. 
Everett hangsúlyozta, hogy a részes államoknak min
den állampolgár számára, különösen az országukban 
élő kisebbségek számára négy alapvető jogot kellene



tö rténeti szemle

biztosítani: a szabadságtól való önkényes megfosztás 
tilalmát, a véleménynyilvánítás szabadságát, az 
egyesülés szabadságát, valamint a vallási meggyőző
désen vagy politikai véleményen alapuló diszkriminá
ció tilalmát.14 Ez a megközelítés már egyértelműen utal 
a hátrányos megkülönböztetés tilalmának az Egyez
ményben is rögzítést nyert sajátos jellegére. Neveze
tesen: formálisan önálló jogról van ugyan szó, azonban 
meghivatkozása mégis csupán járulékos formában, más 
jogokkal összefüggésben lehetséges, amennyiben az 
elvre kizárólag vallási, illetőleg politikai értelemben 
teszi lehetővé a hivatkozást.

Ezen jog járulékos jellegére utalt a francia képviselő, 
Jaquet. Álláspontja szerint a tervezetben mindenképpen 
szerepelnie kell az élethez való jognak, a rabszolgaság 
tilalmának, a gondolat és vélemény szabadságának, az 
egyesülési szabadságnak, beleértve a szakszervezetek
hez való csatlakozás jogát is, végezetül a rendszeres 
időközönként megtartott szabad, egyenlő és titkos 
választások jogának. Ezen túlmenően, mindenkinek 
egyenlőnek kell lennie a törvény előtt, függetlenül faji 
származásától, bőrszínétől, nemétől, nyelvétől, vallásától 
vagy társadalmi helyzetétől. A teljes körű jogi egyen
lőség lehet a jövő Európájának nagy előnye, azonban az 
emberek csak akkor érezhetik magukat igazán szabad
nak, ha politikai jogaik gyakorlását a gazdasági jellegű 
jogok kiegészítik-támogatják. A tervezett Emberi Jogok 
Európai Egyezményének azonban szükségből meg kell 
elégednie azzal, hogy csupán az egyéni és politikai 
jogokra koncentráljon.13 Látható, hogy Jaquet hoz
zászólásában helyesen ismerte fel, hogy az egyenlőség 
elvének nem csak önállóan van szerepe, hanem (szociális 
oldalról nézve) a többi jog hatékony élvezetének meg
valósítását is elő tudja mozdítani. A realitásokból kiin
dulva azonban mégiscsak kizárólag politikai, és nem 
gazdasági értelemben vett egyenlőségi jog meg
valósítását tűzte ki célul a tervezett egyezmény elé, azon
ban az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatában foglal
takhoz képest némiképpen szűkebb értelemben; példá
nak okáért, hozzászólásában nem említette az ún. egyéb 
helyzet szerinti különbségtétel lehetőségét. Bár Jaquet 
beszédében expressis verbis nem található meg, mégis 
hozzászólásának nyelvtani értelmezéséből következik, 
hogy a hátrányos megkülönböztetés tilalmát kizárólag 
más, a tervezett Egyezménybe majdan belefoglalandó 
jogokkal összefüggésben látta szükségesnek meghi
vatkozni.

Az előkészítő iratokból kiemelve és időrendben 
egymás mögé helyezve ezen hozzászólásokat, kétséget 
kizáróan megállapítható, hogy az utolsóként hoz
zászóló Jaquet nézetei állnak a leginkább közelebb a 
végül is a tervezetbe bekerülő szövegszerű javaslathoz, 
minden valószínűség szerint az ülés közben is zajló 
informális egyeztetéseknek, álláspont-ütköztetéseknek 
köszönhetően.

Az időközben felállított Jogi és Adminisztratív 
Kérdések Bizottsága (Commitee on Legal and 
Administrative Questions) első ülésén, 1949. augusztus 
22-én Sir Dávid Maxwell-Fyfe-t választotta elnökké,

Azara-t alelnökké, rapporteumek. pedig a korábban (de 
még az Európa Tanácstól függetlenül) egy tervezetet már 
jegyző Pierre-Henri Teitgen választották meg. Teitgen 
első lépésként összegyűjtötte azon kérdéseket, amelyeket 
a Jogi Bizottságnak tüzetesen is meg kell vizsgálnia 
ahhoz, hogy egy megalapozott, a résztvevő államok 
érdekeinek megfelelő tervezetet tudjon letenni az asztal
ra. Ennek során kérdésként merült fel, hogy mely jogok 
is kerüljenek az Egyezményben nevesítésre, így szere- 
peljen-e egyebek között a vallási, faji, nemzeti, politikai 
vagy más véleményhez kötődő okból történő hátrányos 
megkülönböztetéssel szembeni védelem. Látható, hogy 
ez a megközelítés teljes mértékben megegyezik a 
Teitgen, Maxwell-Fyfe és Dehousse által az Európa 
Mozgalom keretében jegyzett javaslattal, ami nem túlsá
gosan meglepő, ismerve a két dokumentum készítői 
közötti átfedést. Ezen javaslathoz hasonlóan, az Európa 
Tanács keretében kidolgozott tervezetben is szerepel 
még a jogi egyenlőség, valamint a rabszolgaság, szol
gaság és más diszkriminatív természetű munka tilalma 
is.16

Miután a Jogi és Adminisztratív Kérdések 
Bizottsága negyedik ülésén egyhangúan elfogadta, 
hogy az Egyezményben nevesíteni kell a védendő 
jogok körét, az ötödik, 1949. augusztus 29-i ülésre 
Teitgen már javaslatot is tett a tervezett szövegre. Ezen 
javaslat értelmében az egyezményben foglalt alapvető 
jogokat és szabadságokat mindenféle különbségtétel 
nélkül keli alkalmazni. Ily módon nem lehetséges a 
megkülönböztetés faj, bőrszín, nem, nyelv, vallás, erő
szak nélkül kifejezésre juttatott politikai vagy más 
vélemény, nemzeti vagy társadalmi helyzet, nemzeti 
kisebbséghez tartozás, vagyon vagy születés alapján.17 
Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatával összeha
sonlítva ezt a szövegváltozatot, az alábbi eltérések 
fedezhetők fel:

-  a Nyilatkozatban nevesítésre került a tulajdon 
(property) alapján történő, valamint az egyéb helyzet 
szerinti különbségtétel, amely a tervezetben nem szere
pel;

-  ugyanakkor a tervezetben szerepel, hogy a 
vélemények közötti különbségtétel tilalma kizárólag az 
erőszakmentesen kifejezett véleményekre vonatkozhat, 
valamint nevesítésre került a nemzeti kisebbséghez tar
tozás és a vagyoni helyzet (fortune) alapján történő 
különbségtétel.

Ezen különbségeket összehasonlítva látható, hogy a 
vagyoni helyzet, illetőleg tulajdon szerinti különbségté
tel tartalmilag azonos, sőt a hivatalos magyar fordítá
sokban mindkét kifejezést („property", illetőleg „for
tune”) ugyanúgy juttatták kifejezésre. Az eltérés okára 
az Egyezmény előkészítő munkálataiból nem derül 
fény. Megjegyezzük továbbá, hogy a Nyilatkozat egyéb 
helyzet szerinti különbségtétel jogellenességét hangsú
lyozó fordulatából logikus módon következik, hogy a 
Nyilatkozat alapján nem lehetséges a különbségtétel 
egy nemzeti kisebbséghez való tartozás okán sem. A 
kisebbségek nevesítésének hiánya talán a gyarmati 
rendszer bomlófélben levő állapotával, illetőleg az
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önrendelkezési jog tartalmi bizonytalanságaival ma
gyarázható, legalábbis erre enged következtetni, hogy 
az időben később keletkező Polgári és Politikai Jogok 
Nemzetközi Egyezségokmánya már tartalmazza a 
kisebbségek jogait a 27. cikkelyben,18 ráadásul az 1. 
cikkely (konkrét definíció nélkül ugyan, de) tartalmaz
za a népek önrendelkezési jogának elismerését is. A 
dán képviselő, Lannung 1950. augusztus 14-én. a Köz
gyűlésben legalábbis úgy foglalt állást, hogy a Jogi és 
Adminisztratív Ügyek Bizottsága ezzel a fordulattal is 
fel kívánta hívni a figyelmet a kisebbségek 
kiemelkedően fontos jogi helyzetére, azt remélve, hogy 
a kisebbségek jogainak meghatározása érdekében a 
jövőben további lépések is várhatóak lesznek majd, ami 
egész Európa érdeke is egyben.19

Lépésről lépésre
-  út a  jelenlegi szövegváltozat felé

A tervezet elkészítését követő napon, 1949. augusz
tus 30-án több módosító javaslatot is tárgyalt a 
Bizottság. Az első. Callias által előterjesztett javaslat a 
„vélemény” szót kívánta kicserélni egy nem rekonst
ruálható kifejezésre,20 illetőleg az erőszak nélkül kife
jezésre juttatott véleményt kívánta kibővíteni „fizikai 
erőszak vagy arra való felbujtás” nélküli véleményre. A 
javaslatot a Bizottság 3 igen. 12 nem. I tartózkodással 
elutasította. A második, Rolin nevéhez kötődő 
módosító javaslat az „erőszak nélkül” kifejezés törlését 
indítványozta, amit a Bizottság 14 igen. I nem, a 
tartózkodással el is fogadott,21 így a Pierre-Henri 
Teitgen által a Közgyűlés 1949. szeptember 5-én meg
tartott, tizedik ülésére készített javaslat már ennek 
megfelelő szövegváltozatot tartalmazott.22 Még 
ugyanezen a napon két apróbb technikai jellegű módo
sításra is sor került a cikkely tervezett szövegében, 
annak tartalmának változatlanul hagyása mellett: az 
emberi jogok és alapvető szabadságok kifejezés („fun- 
damental rights and liberties" helyett „fundamental 
rights andfreedoms”), illetőleg a kisebbséghez tartozás 
kifejezés („membership ofa national minority” helyett 
„affiliation to a national minority").2*

Ezt a szövegváltozatot az Európa Tanács 
Közgyűlése tizennyolcadik ülésén, 1949. szeptember 8- 
án módosító javaslat nélkül el is fogadta,24 és 
lényegében így került be az 1950. február 15-én kelt 
tervezetbe is.2:1 Mindösszesen két apróbb technikai vál
toztatásra került ekkor sor, amennyiben a „fent 
említett" jogok („the fundamental rights and freedoms 
enumerated above'j helyett az „ezen” jogok („these 
fundamental rights and freedoms "), illetőleg a garantált 
(„guaranteed") helyett az adott esetben az állam pozi
tív cselekvési kötelezettségét is magában foglaló26 biz
tosított („secured") kifejezés került alkalmazásra. 
Mindkét módosításnak szövegezéstechnikai okai 
voltak, azonban az előkészítő iratokból csupán ez utób- 
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nem célja egyfajta nemzetközi garanciarendszer felál
lítása, éppen ezért a korábbi szövegváltozatokból a 
garantál kifejezést a tervezet valamennyi cikkelyéből 
törölték.27

Az Egyezmény végső szövegváltozatának kidolgo
zására hivatott Szakértői Bizottság (Committee o f 
Experts) hatodik ülésén, 1950. február 6-án jelent meg 
először az angol fordításban a diszkrimináció („dis- 
crimination") kifejezés az addig használt különbségté
tel („distinction") helyett.28 bár már a következő ülésen 
visszatértek (időlegesen) a korábban használt „distinc
tion" fordulathoz.29 Ezen változásra az előkészítő ira
tokból magyarázatot nem tudunk adni. különös tekin
tettel arra a tényre, hogy a francia szövegváltozat 
következetesen a „distinction” kifejezést alkalmazza. 
Az ezen tervezetet megelőző szóhasználatra magya
rázat lehet az a tény, hogy az Emberi Jogok Egyetemes 
Nyilatkozata is elsődlegesen a „distinction" kifejezést 
használja, mely sok tekintetben mintaként szolgált a 
kodifikátorok számára. A „discrimination” szó fel
bukkanása pedig talán annak a következménye, hogy 
ezen tervezet elkészítésekor feltehetően a korábbiaknál 
nagyobb brit befolyás érvényesült, amit igazolhat az a 
tény is, hogy a francia szövegváltozatban megmaradt a 
„distinction" kifejezés. Hangsúlyozzuk ugyanakkor, 
hogy ez csupán feltételezés részünkről, a travaux pré- 
paratoires ugyanis nem ad útmutatást arra vonat
kozóan, hogy ezt a tervezetet pontosan kik készítették. 
Közvetett módon azonban állításunkat látszik alátá
masztani az a tény, hogy a későbbiekben is a „discrimi
nation" szót tartalmazó szövegváltozatot Nagy-Bri- 
tannia jegyezte. Pettiti egyébként a különbségtétel okát 
abban véli felfedezni, hogy az Egyezmény kidolgozói
nak szemében a két kifejezés teljesen egyenértékű volt, 
ezért nem tulajdonítottak nagy jelentőséget a francia és 
angol változat közötti eltérésnek.30

A későbbiekben azonban komoly értelmezési viták 
forrásává vált az a tény, hogy az Egyezmény egyaránt 
hiteles angol és francia változata nem teljesen ugyan
úgy fogalmazott a hátrányos megkülönböztetés tilalmá
val kapcsolatosan, amely értelmezési vitának végül 
maga a Bíróság vetett véget azzal, hogy ítélkezési 
gyakorlatában egyértelműen az angol változat mellett 
foglalt állást.31

1950. március 6-án, a Szakértői Bizottság ülésén 
Nagy-Britannia képviselője újabb, érdemi módosító 
javaslatot terjesztett elő.32 A javaslat értelmében a 
hátrányos megkülönböztetés tilalmát kimondó, a 
sorszámozásban immáron 14. számot kapó cikkely tar
talma úgy módosult, hogy a tervezet kimondta volna: 
„Mindenki egyenlő a jog előtt, és egyenlő jogvédelem
re tarthat igényt. Ez a cikkely azonban nem tiltja az 
ésszerű jogi különbségtételt a kiskorúak, valamint az 
elmebetegek vonatkozásában. Az Egyezményben foglalt 
valamennyi jogot mindenki számára oly módon kell biz
tosítani, hogy az ne valósítson meg megkülönböztetést, 
például faj, bőrszín, nem, nyelv, vallás, politikai vagy 
más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, 
tulajdon, születés vagy egyéb helyzet alapján." Ezen
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javaslathoz rögvest módosító indítvány került 
benyújtásra, visszacsempészve a szövegbe a kisebb
séghez tartozás alapján történő különbségtétel 
lehetőségét.33

Ezt követően a Szakértői Bizottság már két szöveg- 
változattal dolgozott: „A” változatként a fentiek szerint 
módosított brit javaslatot, „B” változatként pedig az 
eredeti, általunk részletesen bemutatott javaslatot 
köröztették. Érdemes néhány pontban ezúttal is 
összegezni a két javaslat közötti eltéréseket:

-  a brit javaslat a jogi egyenlőség kifejezett ki
mondását („All are equal before tlie law") is tartalmaz
ta, szemben a Szakértői Bizottság javaslatával;

-  a brit javaslatban szerepelt az „egyéb helyzet” sze
rinti különbségtétel, amely egyértelmű közelítést jelent 
az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata szövegvál
tozatához;

-  a brit javaslat (feltehetően ebben az esetben is az 
Egyetemes Nyilatkozat ihletésére) a vagyoni helyzet 
szerinti különbségtételt immáron a „property" kife
jezéssel kívánta szövegszerűen is megragadni, szemben 
a Szakértői Bizottság tervezetében szereplő, tartalmilag 
azonos jelentésű „fortune" kifejezéssel;

-  a két javaslat között eltérés volt a tekintetben, 
hogyan is fogalmazzák meg a nemzeti kisebbséghez 
tartozást mint a hátrányos megkülönböztetés egyik 
jogcímét, abban azonban mindkettő közös volt, hogy 
ezen jogcímnek szerepelnie kell az Egyezmény maj
dani szövegében, függetlenül az Emberi Jogok 
Egyetemes Nyilatkozata tartalmától. A brit javaslat 
szövegszerűen végül az „association with", a Szakértői 
Bizottság tervezete pedig a „belonging to" fordulattal 
kívánta a kérdés szabályozását;

-  a brit javaslat a hátrányos megkülönböztetés 
tilalmát az angol változatban a „clisrinction" kifejezés
sel kívánta jelölni, miközben a Szakértői Bizottság ter
vezete a „discrimination" kifejezés alkalmazását java
solta. Abban azonban mindkét változat közös volt, 
hogy a francia nyelvű szövegtervezet a „distinction" 
kifejezést alkalmazza.34

A két javaslat hosszú ideig párhuzamosan futott.35 
mígnem az 1950. június 15-ére elkészülő tervezet a két 
javaslatot ötvözte. A Szakértői Bizottság tervezetét 
fogadta el annyiban, amennyiben a „discrimination" 
kifejezés került a végleges tervezetbe, és abban nem 
szerepelt a britek által javasolt jogi egyenlőségi formu
la. A brit javaslat pedig annyiban került elfogadásra, 
amennyiben a kisebbségekhez tartozást az „association 
with" fordulat, a tulajdon szerinti megkülönböztetés 
tilalmát a „property" fordulat átvételével szabályozta, 
illetőleg megjelent a tervezetben az egyéb helyzet sze
rinti különbségtétel lehetősége is.36

Legutolsó érdemi módosításként az Emberi Jogi 
Albizottság (Sub-Committee on Humán Rights) 1950. 
augusztus 4-ei ülésén még inkább egyértelművé tette, 
hogy a diszkrimináció tilalmára nem kíván önálló 
jogként tekinteni, csupán járulékosan, más, az 
Egyezményben foglalt jogokkal összefüggésben tartja 
lehetségesnek e jog sérelmét; „Az ebben az Egyez
ményben foglalt jogok és szabadságok élvezetét...” 
(The enjoyment o f the rights and freedoms defined in 
this convention...),37 amely módosítást a Miniszteri 
Bizottság is támogatta 1950. augusztus 7-i ülésén.38

A fenti folyamat eredményeként alakult ki tehát az 
Egyezmény 14. cikkelye, melynek hivatalos magyar 
fordítása a következőképpen hangzik: „A jelen 
Egyezményben meghatározott jogok és szabadságok 
élvezetét minden megkülönböztetés, például nem, faj, 
szín, nyelv, vallás, politikai vagy egyéb vélemény, 
nemzeti vagy társadalmi származás, nemzeti kisebb
séghez tartozás, vagyoni helyzet, születés szerinti vágy- 
egyéb helyzet alapján történő megkülönböztetés nélkül 
kell biztosítani. ”39

Záró gondolatok

Összességében elmondhatjuk, hogy a végső 
szövegváltozat jelentős mértékben hasonlít az Emberi 
Jogok Egyetemes Nyilatkozata szövegszerű változa
tára, a tartalmilag azonos jelentéssel bíró, de for
málisan eltérően megfogalmazott megkülönböztetési 
szempontok kiküszöbölése minden esetben meg is 
történt. A két dokumentumot összehasonlítva 
lényeges eltérésként talán csak a kisebbséghez tar
tozáson alapuló hátrányos megkülönböztetési ok 
nevesítése említhető, melynek indoka viszont a hoz
zászólások alapján egyértelműen rekonstruálható: 
olyan területről beszélhetünk, amely Európa számára 
kiemelten fontos, azonban az Emberi Jogok 
Egyetemes Nyilatkozatában a gyarmati rendszer 
„végóráiban” nem tűnt időszerű lépésnek annak szere
peltetése. Nem véletlen, hogy a brit javaslatból 
(melyet tehát egy volt gyarmatbirodalom terjesztett 
elő) hiányzott ez az ok, és csak külön módosító 
javaslattal sikerült azt a szövegtervezetbe visszaemel
ni. A fentiek szerint létrejött, hátrányos megkülön
böztetés tilalmát járulékos jogként kimondó cikkely
hez kapcsolódóan az Emberi Jogok Európai Bírósága 
rendkívül terjedelmes esetjogot alakított ki aztán az 
elmúlt évtizedekben, ezzel is erősítve napjaink egyik 
legnagyobb jelentőségű nemzetközi emberi jogi 
egyezményének jelentőségét.
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ARCKÉ PCSARNOK___
Szendrei Géza

Kéri József, 
Győr-Sopron megyei

ügyész*
risztusi életkorban közel jutott a halálhoz. Túl 
gyorsan élt, egyszer csak közöttünk volt. Fiatalon 
sokat ért el. Felívelő pályán lezuhant. Bíróság elé 

állították. Pilátusa azonban nem küldte a Golgotára. 
Vegyük sorjában.

A szegénysorba született Kéri József 24 évesen 
jogászként már jogi kollégiumi igazgató, 25 évesen 
egyetemi tanársegéd, 26 évesen a Jogtudományi Intézet 
munkatársa. 29 évesen a szovjet birodalom magyarorszá
gi helytartótanácsának mondható Magyar Dolgozók 
Pártja (MDP) Központi Ellenőrző Bizottsága fontos 
munkatársa, Kis Károly titkár személyi titkára. Kéri itt 
már belelátott a magyar vazallusi nagypolitikába.

Sztálin halála után az MDP megrendült. Az MDP 
Központi vezetőségének főtitkára, Rákosi Mátyás 
átmenetileg háttérbe szorult. A Minisztertanács élén új 
vezető -  Nagy Imre -  került az ország élére.

Kéri 1953 júliusától 1955 áprilisáig Nagy Imre 
környezetéhez tartozott. Mindennapi munkatárs, a Mi
nisztertanács párttitkára volt. Nem kormánytag, de 
pártfunkciójánál fogva mindenütt jelen lehetett, ahol 
döntést hoztak. Most már közigazgatási rálátása is volt 
az országra.
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