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AZ EGY EZM ÉN Y 3.  cI K K E . 
A K í NZÁS TI LA LM A

Gäfgen Németország elleni ügye1

Az ügy körülményei. A kérelmező jelenleg börtön-
büntetését tölti a schwalmstadti börtönben. 2003 jú-
liusában életfogytig tartó börtönbüntetésre ítélték a 
kiskorú J. elrablásáért és meggyilkolásáért. A gyer-
mek a panaszost, aki akkor joghallgató volt, a nő-
vérén keresztül ismerte meg. A kérelmező a lakásá-
ra csalta és megfojtotta J.-t. Ezt követően a gyermek 
szüleitől váltságdíjat követelt, a holttestet pedig el-
rejtette egy Frankfurton kívül fekvő tó mólója alatt. 
2002. szeptember 30-án a panaszost, miután átvette 
a váltságdíjat, a rendőrség letartóztatta. Egy nappal 
később a kihallgatást végző rendőrök figyelmeztet-
ték a kérelmezőt, hogy a frankfurti rendőrfőnök-he-
lyettes utasítására fájdalmas eljárásnak néz elébe, ha 
nem árulja el, hol találják a gyereket. A rendőrök úgy 
találták, a fenyegetés szükséges volt, mivel azt felté-
telezték, hogy J. a hidegben élelem nélkül veszély-
ben van. A fenyegetés hatására a kérelmező megtört 
és elárulta, hol rejtette el a holttestet. A büntetőeljá-
rásban az eljáró bíróság úgy döntött, kizárja a kény-
szer hatására tett vallomást. Ugyanakkor befogadta 
azokat a bizonyítékokat, amelyeket a vallomás alap-
ján szereztek be, így például a panaszos kocsijának 
keréknyomait a mólónál.

2003. július 28-án a panaszost emberrablás és 
gyilkosság vádjában bűnösnek találták. Bár a ké-
relmezőt tájékoztatták a hallgatás jogáról az eljá-
rás kezdetén és arról, hogy korábbi vallomásait nem 
lehet felhasználni, ismételten bevallotta a gyilkos-
ságot. A frankfurti bíróság elsősorban erre alapoz-
ta döntését, és emellett figyelembe vette a kényszer 
alatt tett vallomás alapján beszerzett bizonyítékokat. 
2004. május 21-én a kérelmező fellebbezését a fel-
lebbviteli bíróság elutasította. Ezt követően a Szö-
vetségi Alkotmánybírósághoz nyújtott be panaszt, 
de azt a testület érdemi vizsgálat nélkül visszauta-
sította; azonban megállapította, hogy a kényszer-
rel való fenyegetés megsértette az egyezmény 3. cik-
két. 2004 decemberében a két eljáró rendőrt bírság-
ra ítélte a bíróság, de a büntetést felfüggesztették. 
A kérelmező továbbá kártérítési pert indított Hes-

se tartománnyal szemben a rendőrségi kihallga-
tás okozta trauma miatt. A keresetet mind az első-, 
mind a másodfokú bíróság elutasította, mivel a pa-
naszos nem tudta bizonyítani az okozati kapcsolatot 
pszichológiai problémái és a rendőrség eljárása kö-
zött. 2008 januárjában a Szövetségi Alkotmánybíró-
ság megsemmisítette a másodfokú ítéletet és vissza-
utalta az ügyet további eljárásra. Az indokolás sze-
rint az, hogy a kérelmezőnek nem biztosítottak jogi 
segítséget, sértette a bírósághoz jutáshoz való jogát, 
és bár az emberi méltóság sérelme és az azzal kap-
csolatos kártérítés bonyolult jogi kérdés, ezt a jogse-
géllyel összefüggő eljárásban kell elbírálni. Az új el-
járás még folyamatban van.

A döntés.2 Az ügyben először eljáró Kamara eluta-
sította a kérelmet: az indokolás szerint a kérelme-
ző nem tekinthető áldozatnak az egyezmény 3. cik-
ke szempontjából és nem sérült a tisztességes eljá-
ráshoz való joga sem.3 A Nagykamara ezt követően 
mindenekelőtt leszögezte: a német bíróságok helye-
sen állapították meg, hogy a feljebbvalójuk utasítá-
sára a rendőrök megfenyegették a kérelmezőt azzal, 
hogy elviselhetetlen fájdalomnak teszik ki, ha nem 
árulja el az elrabolt fiú hollétét. A fenyegetések a pa-
naszosban jelentős félelmet keltettek, és kétségte-
len, hogy emiatt lelki szenvedésen ment keresztül. 
Azt is elfogadta az EJEB, hogy ezek a fenyegeté-
sek nem spontán módon valósultak meg, és hogy a 
rendőröket a gyermek életének megmentése moti-
válta. Ugyanakkor a kínzás tilalma az elérendő célra 
tekintet nélkül alkalmazandó, a tilalom alól nincse-
nek kivételek, még mások életének megmentése sem 
igazolhatja azt. A kérelmezővel szembeni fenyegeté-
sek elérték az embertelen bánásmódnak azt a szint-
jét, amely már az egyezmény 3. cikke alá tartozik, 
bár az EJEB és más nemzetközi emberi jogi szerve-
zetek gyakorlata alapján a kegyetlenséget illetően az 
adott magatartás nem minősül kínzásnak.

A Nagykamara elfogadta, hogy a nemzeti bírósá-
gok elismerték mind a kérelmezővel, mind a rend-
őrökkel szembeni eljárásban, hogy a kihallgatás so-
rán alkalmazott fenyegetések sértették a 3. cikket. 
Ennek ellenére a rendőröket csupán enyhe bünte-
téssel sújtották. A nemzeti bíróságok enyhítő kö-
rülményként vették figyelembe azt a tényt, hogy a 
rendőrök a fiú életét próbálták megmenteni. Annak 
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ellenére, hogy a jelen esetben az alkalmazott esz-
közök nem hasonlíthatók az állami szervek által al-
kalmazott brutális elbánáshoz, amelyekkel az EJEB 
korábban már szembesült, a jelen ügyben kiszabott 
büntetésnek semmi visszatartó hatása nincs. Ráadá-
sul az egyik rendőrt később egy rendőrségi ügynök-
ség vezetőjévé nevezték ki, ami további kétségeket 
ébreszt az alkalmazott büntetés hatékonyságával 
kapcsolatban. Ami a kártérítés iránti keresetet ille-
ti, az EJEB megjegyezte: a jogsegély iránti kérelem 
több mint három évig függőben volt, és még mindig 
nem született érdemi döntés a kártérítés ügyében. 
Mindezeket figyelembe véve a Nagykamara úgy vél-
te, hogy a német hatóságok nem biztosítottak meg-
felelő jogorvoslatot az egyezményes jog megsérté-
séért. Ezért a kérelmező továbbra is áldozatnak te-
kinthető a 3. cikk szempontjából és Németország 
megsértette az egyezményt.

A kérelmező tisztességes eljáráshoz való jogának 
megsértésével összefüggésben az EJEB megállapí-
totta: bár a hatóságok nem zárták ki a 3. cikk sé-
relmével szerzett valamennyi bizonyítékot, az eljárás 
összességében megőrizte tisztességes jellegét, ezért 
az egyezmény 6. cikke nem sérült.

AZ EGY EZM ÉN Y 8.  cI K K E . 
M AGÁN ÉS cSA LÁ DI ÉLET 

TISZTELETbEN TA RTÁSÁ hOZ  
VA LÓ JOG

Aksu Törökország elleni ügye4

Az ügy körülményei. A török kulturális minisztérium 
2000-ben könyvet jelentetett meg az országban élő 
romákról. A kérelmező 2001 júniusában a törökor-
szági cigány szervezetek nevében panasszal élt a ki-
adónál, kifogásolva, hogy a könyv a romákra nézve 
számos sértő állítást tartalmaz. Többek között ne-
hezményezte, hogy a szerző a romákat bűnözőknek, 
poligamistáknak és agresszívnek állította be. A gya-
lázkodó kifejezések miatt kérte a könyv forgalomból 
történő kivonását. A minisztérium visszahívta a ki-
adványt, ám a vizsgálatot lefolytató szakértői testü-
let nem tartotta problémásnak a kifogásolt részeket.

Mivel későbbi megkeresésére a minisztérium nem 
is reagált, a kérelmező polgári perben próbált meg 
elégtételt szerezni. A kártérítés mellett kérte, hogy 
a bíróság kobozza el a könyveket és állítsa le a ter-
jesztést. Az ankarai polgári bíróság a szerző tekin-
tetében elutasította a keresetet: mivel a vitatott kife-
jezések egy tudományos munka részét képezték és 
statisztikai adatokon alapultak, azok nem sértők a 
panaszosra nézve. Az elsőfokú bíróság továbbá meg-

állapította illetékességének hiányát a minisztérium-
mal szembeni igényeket illetően. A fellebbviteli bí-
róságok fenntartották az ítéletet, és 2004 áprilisában 
a közigazgatási bíróság is elutasította a minisztéri-
ummal szembeni keresetet.

Az ügyben szereplő másik publikáció 1998-ból 
származott: a kulturális minisztérium támogatásával 
egy nyelvi társaság ekkor adta ki a kisdiákoknak ké-
szült török szótárát. 2002 áprilisában a kérelmező a 
Cigány Kulturális Egyesületek Szövetsége nevében 
levelet írt a kiadó társaságnak, mivel néhány szóma-
gyarázat a romákra nézve sértő megfogalmazásokat 
tartalmazott, például a fukarsággal és a kapzsisággal 
azonosították a cigányságot. Megkeresésében kérte a 
diszkriminatív kifejezések eltávolítását. Mivel a tár-
saság a leveleire nem válaszolt, polgári eljárást kez-
deményezett. 2003 júliusában a bíróság elutasította a 
keresetet: az indokolás szerint a szócikkek történel-
mi és szociológiai tényeken alapultak és nem egy et-
nikai csoport megalázására irányultak. Más török ki-
sebbségekkel kapcsolatosan is voltak hasonló bejegy-
zések a szótárban. A semmítőszék 2004 márciusában 
fenntartotta az ítéletet. A panaszos mindkét esetben 
a hátrányos megkülönböztetés tilalmának megsérté-
sét állította a 6. cikkel összefüggésben. A kérelmeket 
az EJEB összevonta, és helyesebbnek látta a 14. cikk 
sérelmét a 8. cikkel összefüggésben vizsgálni.

A döntés.5 A kormánynak az elfogadhatósággal 
kapcsolatos kifogásaira reagálva az EJEB megálla-
pította: bárki panasszal élhet, akinek sérül az egyez-
ményben biztosított valamely joga. A kérelmező 
maga is roma származású, és a belső jog alapján él-
hetett a kifogásolt publikációkkal szemben jogor-
voslattal, így nem áll meg a kormánynak az actio po-
pularis hiányára vonatkozó érve. Szintén elutasította 
az EJEB a jogorvoslatok kimerítésének hiányára vo-
natkozó kifogást.

Az EJEB összefoglalta mind a hátrányos megkü-
lönböztetés hiányára, mind a magánélethez való jog-
ra vonatkozó általános alapelveit. A testület kiemel-
te, hogy a romák kiszolgáltatott helyzetére tekintet-
tel különös figyelmet kell fordítani az igényeiknek 
és az eltérő életstílusuknak megfelelő eljárásokra. Az 
Európa Tanács tagállamaiban megfigyelhető egy ki-
alakulóban lévő európai konszenzus a kisebbségek 
sajátos igényeinek megfelelő szabályozási keret meg-
alkotását illetően, és a tekintetben, hogy biztonsá-
gukat, identitásukat és életstílusukat nem csupán a 
kisebbségek érdekében, hanem az egész közösség 
kulturális sokszínűségének fenntartása miatt véde-
lemben kell részesíteni. A rasszizmus elleni küzde-
lem különleges éberséget és szigorú reakciót kíván 
meg az államtól. Ezért a tagállamoknak minden lé-
tező eszközt igénybe kell venniük a rasszizmus elleni 
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harcban, és ezáltal erősíteniük kell a demokráciának 
azt a felfogását, amelyben a diverzitás nem fenyege-
tést, hanem a gazdagodás egyik forrását jelenti. A 8. 
cikk bizonyos esetekben pozitív lépéseket követel 
meg a nemzeti hatóságoktól, például olyan keret ki-
alakítását, amely védelemben részesíti a magánélet-
hez való jogot az egyének egymás közötti viszonya-
iban. A török jog lehetővé tette a panaszosnak, hogy 
polgári jogi eljárást kezdeményezzen jogainak védel-
me érdekében, és az iratokból egyértelmű, hogy a 
nemzeti bíróságok kimerítően megvizsgálták a kere-
seteket. Ezzel az állam eleget tett a 8. cikkből faka-
dó pozitív kötelezettségének. Az EJEB megjegyezte 
azt is, hogy a nemzeti bíróságok alapvetően kedve-
zőbb helyzetben voltak az ügy konkrét körülménye-
inek megítélését illetően, és a Bíróságnak nem fel-
adata – egyezményes jog sérelmének hiányában – a 
belső jogi ítéletek felülvizsgálata.

A könyvvel kapcsolatban az EJEB megállapítot-
ta, hogy a kifogásolt részek önmagukban valóban 
diszkriminatívnak és sértőnek tűnhettek. Egészé-
ben vizsgálva azonban a könyv nem keltette az olva-
sóban azt a benyomást, hogy a szerző szándékosan 
sértegette volna a romákat. A mű egy tudományos 
munka, amely összehasonlító tanulmányon alapul 
és a romák történeti és szociális-gazdasági körül-
ményeire fókuszál. A szerző a cigánysággal össze-
függésben felhozott sztereotípiákra utalt és erre ho-
zott példákat. A kérelmező által nehezményezett ré-
szek nem a szerző saját nézeteit képviselték, hanem 
korábbi előítéletekre szolgáltak példaként. A szótárt 
illetően az EJEB hangsúlyozta, hogy a vitatott be-
jegyzések előtt szerepelt egy általános megjegyzés, 
mely szerint azok csupán metaforikusan értendők. 
Mindezek alapján a testület – 4:3 arányban – nem 
találta indokoltnak, hogy a török bíróságokétól elté-
rő következtetésre jusson, és nem állapította meg az 
egyezmény megsértését.

AZ EGY EZM ÉN Y 9.  cI K K E . 
GON DOLAT, LELK I ISM ER ET ÉS 

VA LLÁSSZA bA DSÁG

Grzelak Lengyelország elleni ügye6

Az ügy körülményei. A kérelmező Urszula and Czes-
ław Grzelak, valamint 1991-ben született gyerme-
kük. A házaspár fia 1991-ben kezdte meg általános 
iskolai tanulmányait, és szabadgondolkodású szülei 
kérésének megfelelően nem vett részt a hitoktatás-
ban, az osztályában egyedül. Bár a kormány fenntar-
totta, hogy a kieső időszakban a gyermek megfelelő 
felügyelet alatt állt, a szülők állítása szerint pszichi-

kai és fizikai zaklatást kellett eltűrnie a többi diák 
részéről. A szülők a harmadik tanévben ezért átvit-
ték a gyermeket egy másik iskolába, amelynek veze-
tőjét tájékoztatták a vallási oktatásban való részvétel 
megtagadásából adódó nehézségekről, és kérték az 
iskola segítségét a problémák megoldásában. A kor-
mány állítása szerint a szülők nem is várták meg az 
igazgatónő válaszát, és gyermeküket újabb iskolába 
íratták át. Az igazgatónő szerint a fiú többször pro-
vokált vallási kérdésekben vitát és kigúnyolta tár-
sait a vallási szimbólumok miatt. Erről tájékoztat-
ták a szülőket is. A kérelmező házaspár a harmadik 
iskolától is kérte, hogy a hitoktatás helyett fiuknak 
biztosítson etikaórákat. Mivel körzeti szinten nem 
volt elég diák, az iskola azt javasolta a szülőknek, 
hogy az iskolai klubban vagy a könyvtárban keres-
nek megfelelő elfoglaltságot a gyermeknek. A szü-
lők a gyermek oktatásával kapcsolatban nem jelen-
tettek problémát ennél az iskolánál.

A szülők számos fórumon – így az oktatási mi-
niszternél, az ombudsmannál és a köztársasági el-
nöknél – nehezményezték, hogy az iskolák a vallá-
si oktatás kérdésében meglehetősen intoleránsan vi-
selkedtek. Többek között olyan kérdésekre keresték 
a választ, miért kértek az iskolák a szülőktől nyi-
latkozatot arra vonatkozóan, hogy gyermekük részt 
kíván-e venni a vallási oktatásban, illetve hogy kö-
teles-e az iskola akár egy diáknak is megszervez-
ni az etikaoktatást. Választ vártak arra a kérdésük-
re is, hogy milyen lehetőségeik vannak a szülőknek 
akkor, ha gyermeküket világnézeti meggyőződése 
 miatt diszkriminálják és zaklatják.

A gyermek bizonyítványában az első három év-
ben a vallási oktatás/etika rovatot kihúzták. A ne-
gyedik évben a bizonyítvány az első három évinél 
hosszabb tantárgylistát tartalmazott, ám a fenti ro-
vatot ismételten kihúzták. Az ötödik évben és az ál-
talános iskola befejezését igazoló papíron az etika 
szót is áthúzták az bizonyítvány kiállítói. Gimná-
ziumi bizonyítványaiban sem szerepel bejegyzés az 
etika tantárgy mellett.

Az EJEB-hez benyújtott panaszukban a kérelme-
zők elsősorban az egyezmény 14. cikkének megsér-
tését nehezményezték a vallásszabadságot biztosító 
9. cikkel összefüggésben.

A döntés.7 Az EJEB mindenekelőtt a kormánynak 
a panasz elfogadhatóságával kapcsolatban felhozott 
kifogásaival foglalkozott. A testület megállapította, 
hogy a szülők valóban nem tekinthetők áldozatnak 
az egyezmény értelmében, de a jogorvoslatok kime-
rítésére vonatkozó kormányzati ellenvetéseket eluta-
sította.

A bíróság érdemi döntésében megismételte az 
esetjogból már ismert alapelveket: a vallásszabad-
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ság a demokratikus társadalom egyik alappillére, és 
ennek megfelelően a pluralizmus elengedhetetlen 
feltétele a vallások békés egymás mellett élésének. 
A vallásszabadság magában hordozza azt a negatív 
szabadságot, hogy valaki ne kövessen vagy gyako-
roljon egyetlen vallást sem. Azokban a társadalmak-
ban, amelyekben több vallás is jelen van, szükséges 
lehet a vallásszabadság korlátozása annak érdeké-
ben, hogy a különböző csoportok békés együttélését 
biztosítsák. Az államnak ebben a semleges és pár-
tatlan szervező szerepe jut. A negatív vallásszabad-
ság továbbá magában foglalja azt is, hogy vallási ho-
vatartozásáról senki sem köteles nyilatkozni, illet-
ve nem kényszeríthetők olyan helyzetbe, amelyből 
erre vonatkozóan bármiféle következtetést lehet le-
vonni. Ebből következően az állam ebbe a negatív 
szabadságba avatkozik bele akkor, amikor közvetle-
nül vagy közvetve egyéneket arra kényszerít, hogy 
hitükről adjanak számot. A bizonyítványban fog-
lalt érdemjegy hiánya ezt a negatív szabadságot sér-
ti, mivel a bizonyítványból a későbbiekben is min-
denki számára kitűnik, hogy nem vett részt a hit-
oktatásban.

Az EJEB a diszkriminációtilalom sérelmét csu-
pán a tekintetben vizsgálta, hogy az osztályzat hi-
ánya miatt hátrányosan megkülönböztették-e a ké-
relmezőt a hasonló helyzetben lévő, de a hitokta-
tásban részt vevő diákokhoz képest. Jelen esetben a 
kérelmezőnek egyetlen iskolájában sem biztosítot-
ták a jog által előírt alternatív oktatást, mivel egyik-
ben sem gyűlt össze az etikaóra elindításához szük-
séges minimális számú diák. Mivel azonban a pana-
szos nem járt órára, azokra érdemjegyet sem kapott, 
amit a bizonyítványában kihúzott rovatok is jelez-
tek. A hitoktatásra vonatkozó szabályozás még in-
direkten sem hozhat diákokat olyan helyzetbe, hogy 
vallási nézeteikről vagy azok hiányáról nyilatkozni-
uk kelljen. Az egyes személyek vallási hovatartozá-
sára vonatkozó információ nem képezheti semmifé-
le különbségtétel alapját az egyén és az állam viszo-
nyában. Az EJEB szerint bárki számára egyértelmű 
lehetett, hogy a széles körben meghirdetett hitokta-
tástól való távolmaradás oka az, hogy az adott gyer-
mek nem vallásos. Ez különös jelentőséggel bír egy 
olyan országban, mint Lengyelország, ahol a lakos-
ság nagy része egyetlen vallás követője.

Különösen nehéz helyzetbe került a kérelmező 
akkor, amikor hatályba lépett az a szabály, amely 
szerint az év végi átlagba beleszámítanak bizonyos 
választható órák, így az etika is. Mindezek alapján 
az EJEB megállapította, hogy szükségtelen stigma-
tizációhoz vezetett az etika érdemjegy hiánya, és a 
hívők és nem hívők közötti különbségtétel objektí-
ven és ésszerűen nem igazolható, valamint nem áll 

arányban egymással az alkalmazott eszköz és az el-
érni kívánt cél. Ezért a gyermek esetében sérült az 
egyezmény 14. cikke a 9. cikkel összefüggésben. Az 
EJEB a kérelem fennmaradó részét elutasította.

AZ EGY EZM ÉN Y 10.  cI K K E . 
A V ÉLEM ÉN Y N Y I LVÁN íTÁS 

SZA bA DSÁGA

Sanoma Uitgevers B. V. Hollandia elleni ügye8

Az ügy körülményei. A kérelmező társaság magazi-
nok, többek között az Autoweek kiadásával és ter-
jesztésével foglalkozik. 2002. január 12-én illegá-
lis autóversenyt tartottak Hoorn város külterüle-
tén, amelyen a szervezők meghívására az Autoweek 
újságírói is részt vettek. A kérelmező állítása sze-
rint a szervezők lehetőséget adtak az újságíróknak 
arra, hogy a versenyről felvételeket készítsenek, ha 
garantálják, hogy a résztvevőket ne lehessen utólag 
azonosítani. A kormány vitatta ennek a megállapo-
dásnak a létezését. Az utcai versenynek a jelen lévő 
rendőrség vetett véget, de senkit sem tartóztattak le. 
A versenyen készült eredeti felvételeket a magazin 
szerkesztőségében CD-n tárolták.

Nem sokkal később a rendőrség látókörébe került 
egy autó, amelyet egy bűncselekmény során használ-
tak. A nyomozók úgy sejtették, hogy ez az autó is 
részt vett a kérdéses versenyen. 2002. február 1-jén 
a rendőrség telefonon kérte a szerkesztőket, adják át 
a helyszínen készült valamennyi fényképet. A fő-
szerkesztő visszautasította a kérés teljesítését: érve-
lése szerint a képeket azzal a feltétellel készíthették, 
hogy a szereplők anonimitását biztosítják. Ugyan-
ezen a napon két rendőr kereste fel a szerkesztősé-
get ugyanezzel a céllal, de a kérést a szerkesztőség a 
bizalmas újságírói forrás védelmére hivatkozva meg-
tagadta. Ezt követően a rendőrség parancsban kérte 
a fényképek és a versenyhez kapcsolódó egyéb anya-
gok átadását. A főszerkesztőt, miután a parancsban 
foglaltaknak nem tett eleget, letartóztatták, majd 
pár órával később elengedték.

A kérelmező jogásza és az ügyész megállapodá-
sa alapján megkeresett nyomozási bíró, aki hatás-
körének hiányát kezdettől fogva látta, úgy véleke-
dett, hogy a közérdek ebben az ügyben felülemelke-
dett az újságírót megillető privilégiumokon. Február 
2-án tiltakozás közepette átadta a CD-t. 2002 ápri-
lisában a kérelmező beadványában kérte a regioná-
lis bíróságtól, hogy oldja fel az elkobzást és rendel-
je el, hogy a rendőrség és az ügyészség semmisítse 
meg a CD-n tárolt adatokat. A bíróság az első ké-
relemnek helyt adott és a kérelmező visszakapta a 



F U N DA M E N T U M  /  2 0 1 0 .  3 .  S z á M D Ö N T É S  U Tá N  /  129

fényképeket. A fellebbezést a Legfelső Bíróság visz-
szautasította.

Az EJEB-hez benyújtott panaszában a kérelme-
ző az egyezmény 10. cikkében biztosított vélemény-
nyilvánítási szabadságának megsértését állította. Ér-
velése szerint a rendőrség arra kényszerítette, hogy 
bizalmas újságírói forrásait felfedje.

A döntés.9 Az ügyben első fokon döntő Kamara 
nem találta megalapozottnak a kérelmet. A 2009. 
március 31-én kelt ítélet szerint bár lehet, hogy hát-
rányosan érinti az újságírói szabadságot a újságíró 
által gyűjtött anyagok kötelező átadása, a holland 
hatóságoknak volt lehetőségük az egymással szem-
ben álló érdekek közötti mérlegelésre az egyensúly 
megtartása mellett. A vitatott képeket a rendőrség 
egy másik nyomozáshoz kérte ki és azokat más cél-
ra nem használta fel.

A Nagykamara – a Kamarával összhangban – 
nem vonta kétségbe a kérelmező és a verseny szer-
vezői közötti megállapodást, amely szerint az új-
ságírók ígéretet tettek a képeken szereplők identi-
tásának titokban tartására. Az anyagok kötelező 
átadását a Nagykamara is a 10. cikk gyakorlásába 
történő beavatkozásnak tekintette. A kamarai dön-
téssel ellentétben azonban a Nagykamara álláspont-
ja szerint a korlátozás nem volt „törvényben megha-
tározott”. A vizsgálat elsősorban az eljárási garanci-
ák mibenlétére koncentrált. Az EJEB hangsúlyozta, 
hogy az újságírói források kiadásának kötelezettsége 
hátrányosan érintheti nemcsak a forrást, akinek az 
identitását felfedik, hanem az újságot is, amelynek 
megbízhatóságát vonják ezzel kétségbe.

A legfontosabb eljárási garancia az eljárásban az 
érintettektől független olyan szerv vagy bíróság, 
amely pártatlanul meg tudja ítélni, hogy az átadás-
sal szolgált közérdek felülírja-e az adott ügyben az 
újságírói forrás védelméhez fűződő érdeket. Sürgős 
esetekben ennek a vizsgálatnak legalább az anyagok 
megtekintését és felhasználását megelőzően meg kell 
történnie. Az érdekek mérlegelésének előrelátható és 
tiszta kritériumok mentén kell történnie, amelynek 
során például vizsgálni kell, hogy van-e olyan kevés-
bé súlyos intézkedés, amellyel a cél ugyanúgy elér-
hető. Ennek érdekében lehetőséget kell adni a bíró-
nak vagy az eljáró hatóságnak, hogy a források teljes 
felfedése helyett csupán korlátozott hozzáférést en-
gedélyezzen. Amennyiben az idő hiánya miatt sür-
gős intézkedésre van szükség, biztosítani kell azok-
nak az információknak az elhatárolását, amelyek fel-
fedhetik az újságíró forrását.

Hollandiában az ügyben hivatkozott büntetőjo-
gi szabály hatálybalépése óta az ügyész, nem pedig 
egy független bíró jár el. Az ügyész az eljárás szem-
pontjából ügyfélnek számít, így nem áll fenn a füg-

getlenség és pártatlanság látszata sem. Az sem javí-
tott a helyzeten, hogy a felek megállapodása alapján 
egy nyomozási bíró járt el, akinek hatáskör hiányá-
ban csupán tanácsadó funkciója volt. Ebből kifolyó-
lag az ügy érdemében nem is hozhatott határozatot. 
Az eljárási hiányosságokat a regionális bíróság sem 
orvosolta, amely szintén nem akadályozhatta meg, 
hogy a hatóságok a birtokukba került adatokat átta-
nulmányozzák.

Mindezek alapján a Nagykamara úgy döntött, 
hogy az eljárási garanciák – különösen a független 
felülvizsgálat – hiánya sértette az egyezmény 10. 
cikkét.

AZ EGY EZM ÉN Y ELSÔ K I EGÉSZíTÔ 
J EGYZÔKÖN Y V ÉN EK 3.  cI K K E . 

SZA bA D VÁ LASZTÁSOK hOZ VA LÓ 
JOG

Sitaropoulos és Giakoumopoulos  
Görögország elleni ügye10

Az ügy körülményei. A kérelmezők Franciaországban 
élő görög állampolgárok. 2007. szeptember 10-én 
kelt faxukban jelezték a franciaországi görög nagy-
követség felé, hogy lakóhelyükön kívánnak szavaz-
ni a görög parlamenti választásokon. A nagykövet a 
görög belügyminisztérium utasításainak megfelelő-
en megfogalmazott válaszában kifejtette: annak el-
lenére, hogy a görög kormány biztosítani kívánja ál-
lampolgárainak a külföldön történő szavazás lehe-
tőségét, az ehhez szükséges törvényi keret hiányzik. 
A jogalkotási hézag pedig nem pótolható közigaz-
gatási aktussal, mivel speciális intézkedések szük-
ségesek a nagykövetségi szavazóhelyiségek kialakí-
tását illetően. Mindezek alapján a kérelmezők nem 
vehettek részt a 2007. szeptember 16-án megtartott 
görög országgyűlési választásokon.

A döntés.11 A görög kormány elsősorban azzal ér-
velt, hogy a kérelmezők továbbra is szerepelnek a 
választási nyilvántartásban, ezért nem igaz, hogy 
elveszítették választójogukat. Továbbá mindketten 
saját elhatározásukból költöztek Strasbourgba, ezál-
tal gyengült az anyaországgal való kapcsolatuk, így 
nincsenek a Görögországban élőkkel azonos pozíci-
óban. Otthonukat rendszeres repülőjárat köti össze 
Franciaországgal, ezért nem túl bonyolult válasz-
tójogukat Görögországban gyakorolniuk. Ráadá-
sul a részvételi szándékukat hat nappal a választá-
sokat megelőzően jelentették be, ezzel lehetetlenné 
téve bármiféle lépést az ügyben. A kérelmezők az-
zal érveltek, hogy az európai parlamenti választáso-
kon szavazhattak lakóhelyükön. Elismerik, hogy va-
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lóban hazautazhattak volna a szavazás idejére, ám ez 
aránytalan költségekkel jár, és ez időre távol kellett 
volna maradniuk a családjuktól.

A görög alkotmány 51. cikkének 4. bekezdése fel-
hatalmazza a jogalkotót, hogy rendelkezzen a kül-
földön élő állampolgárok szavazati jogának gyakor-
lásáról. Az EJEB megállapította, hogy bár az első ki-
egészítő jegyzőkönyv 3. cikke a szabad választások 
megtartására vonatkozó állami kötelezettséget fogal-
mazza meg, annak részét képezi az egyén aktív és 
passzív választójoga is. Ez a jog azonban nem abszo-
lút: Európában nem létezik egyetlen preferált válasz-
tójogi rendszer, annak kialakítását a történeti, kultu-
rális és politikai hagyományok erősen befolyásolják. 
A korlátozás nem foszthatja meg a jogot lényegi tar-
talmától és nem teheti teljesen illuzórikussá annak 
gyakorlását, valamint az alkalmazott eszköz nem le-
het aránytalan az elérni kívánt célhoz képest.

A szabad választásokhoz való jog nem írja elő 
a tagállamoknak, hogy biztosítsák a választásokon 
való részvételt külföldön élő állampolgáraiknak. 
Azonban a görög alkotmány felhatalmazása nem le-
het inaktív határozatlan ideig, mert azzal elveszítené 
normatív tartalmát. Harmincöt év alatt a jogalkotó 
nem tett lépéseket az abban foglaltak végrehajtására. 
Annak ellenére, hogy a görög parlament elé terjesz-
tett 2009-es törvényjavaslat kifejezte az alkotmány-
nak megfelelő jogalkotási szándékot, annak buká-
sa óta semmilyen előrelépés nem történt. A törvényi 
keret hiánya igazságtalanul hátrányosabb helyzetbe 
hozza azokat a görög állampolgárokat, akik külföl-
dön élnek és az Európa Tanács ajánlásaival ellenté-
tesen nem vehetnek részt a választásokon. Az Euró-

pa Tanács harminchárom államát alapul véve ké-
szített összehasonlító tanulmány alapján az EJEB 
megállapította, hogy az országok túlnyomó többsé-
ge (huszonkilenc) biztosította a külföldön szavazás 
lehetőségét, így megállapítható, hogy Görögország a 
közös gyakorlattól eltérően járt el. A testület továb-
bá hangsúlyozta, hogy az egyezmény célja valós és 
hatékony jogok biztosítása. A választójog tekinteté-
ben a bíróság szigorúbban jár el azokban az esetek-
ben, amikor a korlátozás annak aktív oldalát érinti, 
és Görögország ebben az esetben nem hivatkozhat a 
tagállamokat hasonló helyzetekben megillető széles 
mérlegelési szabadságra. Mindezek alapján az EJEB 
megállapította az első kiegészítő jegyzőkönyv 3. cik-
kének megsértését.

Polgári Eszter
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