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SEBŐK NOÉMI: OROSZORSZÁG ÉS AZ EMBERI JOGOK EURÓPAI BÍRÓSÁGA 

Oroszország 1998-ban ratifikálta az Emberi Jogok Európai Egyezményét (a 

továbbiakban: Egyezmény), alávetve magát a strasbourgi székhelyű Emberi Jogok 

Európai Bírósága (a továbbiakban: EJEB) joghatóságának. Az azóta eltelt húsz évben az 

EJEB számos orosz vonatkozású ügyben hozott ítéletet, amelyek többségében 

megállapította az Egyezmény valamely cikkének, illetve cikkeinek megsértését. Moszkva 

ezért több alkalommal is kritikával illette a nemzetközi törvényszéket, míg végül 2015 

decemberében hatályba lépett Oroszországban egy olyan törvénymódosítás, amely 

alapján az Alkotmánybíróság végrehajthatatlannak nyilváníthatja az emberi jogok és 

szabadságok védelmével foglalkozó nemzetközi szervezetek – köztük az EJEB – 

döntéseit, amennyiben azokat alkotmányellenesnek találja. A tanulmány az EJEB 

működésének, valamint Oroszország Európa Tanácshoz történő csatlakozásának rövid 

ismertetését követően felvázolja az EJEB által vizsgált orosz ügyek jellemzőit, majd 

konkrét eseteken keresztül bemutatja az orosz Alkotmánybíróságnak az EJEB döntéseit 

érintő hatáskörét, kitérve e hatáskörgyakorlás lehetséges következményeire is. 

 

 

Az Emberi Jogok Európai Bírósága 

 

Az EJEB az Európa Tanács szerveként 1959-ben kezdte meg működését, azzal a céllal, 

hogy őrködjön az Egyezmény rendelkezéseinek betartása felett. Az Egyezmény már 

1953-ban hatályba lépett, azóta pedig a Tanács minden tagállama aláírta és ratifikálta, 

vállalva a benne foglalt alapvető emberi jogok és szabadságok biztosítását, valamint 

védelmét. Mivel a gyakorlatban ez a kötelezettségvállalás nem valósul meg 

maradéktalanul, fontos, hogy egy tagállamoktól független testület kivizsgálja az esetleges 

jogsértéseket, és azokat szükség szerint orvosolja. 

A 47 tagú EJEB-et a Tanács államainak egy-egy bírája alkotja, akik tevékenységüket 

anyaországuktól függetlenül, mindenféle befolyástól mentesen végzik.1 Az EJEB-hez az 

Egyezményt ratifikáló államokkal szemben nyújtható be panasz, amennyiben az adott 

tagállam megsértette a kérelmező valamely, az Egyezmény által biztosított jogát. Ahhoz 

azonban, hogy a Bíróság befogadja és érdemben elbírálja a kérelmet, több feltételnek is 

teljesülnie kell. Az egyik ilyen a rendelkezésre álló hazai jogorvoslati lehetőségek 

kimerítése. Ezt a követelményt egyébként meglehetősen kiterjesztően értelmezi az EJEB, 

mivel nem követeli meg a jogorvoslat kimerítését, ha az nem megfelelő és nem hatékony. 

Ez az Oroszországgal szemben benyújtott kérelmek befogadhatósága szempontjából is 

különösen fontos, mivel utólag több ország, köztük Oroszország tekintetében is 

viszonylag gyakran állapítja meg az EJEB az Egyezmény 13. cikkében foglalt hatékony 

jogorvoslathoz való jog megsértését. A kérelem elfogadhatóságának feltétele még, hogy 

benyújtására az utolsó érdemi döntést követő hat hónapon belül kerüljön sor, és abban az 

Egyezmény valamely cikkének megsértésére hivatkozzon az ügyben személyesen érintett 

panaszos. 

A Bíróság döntései a tagállamokra nézve kötelező erővel bírnak, utóbbiaknak 

kötelességük az ítéleteket végrehajtani, amelyek vagyoni, illetve nem vagyoni kártérítés 

megfizetésére kötelezést írhatnak elő. Kártérítést abban az esetben szabhat ki az EJEB, 

                                                 

 
1 Grád – Weller 2011. 19.  
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ha arra a következtetésre jut, hogy a panasszal érintett állam megsértette a kérelmező egy 

vagy több jogát, és a vagyoni kompenzáció valamiképpen elégtételt nyújthat az áldozat 

számára. Az ítéletek végrehajtásának ellenőrzése az Európa Tanács végrehajtó szervének, 

a Miniszteri Bizottságnak a feladatai közé tartozik.2 

 

 

Oroszország csatlakozása az Európa Tanácshoz 

 

Ahhoz, hogy az EJEB joghatósága Oroszországra is kiterjedjen, utóbbinak csatlakoznia 

kellett a Tanácshoz, és ratifikálnia az Egyezményt. Noha az utóbbi években egyre 

gyakrabban lehet hallani orosz kormányközeli forrásokból, hogy Oroszország komolyan 

fontolgatja kilépését a Tanácsból,3 az 1990-es évek elején Moszkva még erőteljesen 

elkötelezett volt a csatlakozás tekintetében, akkoriban a kommunizmusból fakadó több 

évtizedes elszigetelődés után változtatni kívánt külpolitikáján. Oroszország társulási 

motivációi között szerepelt új politikai rendszerének elfogadtatása az európai 

közösséggel, és nem utolsósorban a gazdasági-kereskedelmi kapcsolatok megerősítése a 

Nyugattal.4 

Habár a Tanács céljául tűzte ki, hogy meghonosítja a demokráciát a volt szocialista 

államokban, továbbá támogatja ezen országok belépését a szervezetbe, Oroszország 

felvételét illetően mégsem volt annyira nagy az egyetértés a szervezeten belül. A 

tagállamok megosztottak voltak a kérdésben, többen attól féltek, hogy Oroszország 

csatlakozásával a Tanács kiüresedik, elveszíti a lényegét, céljait adó értékeket. 

Oroszország ugyanis messze nem felelt meg a tagállamoktól elvárt standardoknak, mind 

a csatlakozáskor, mind az azt megelőző években komoly hiányosságok voltak az 

országban az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság területén. Mindazonáltal 

Oroszországban kétségkívül lezajlott egyfajta demokratikus átalakulás az 1990-es 

években, és több területen pozitív változások indultak el. 1993-ban új, nyugati mércével 

mérve is demokratikus alkotmányt kapott az ország, amelyhez kapcsolódóan számos új 

törvény született; többek közt polgári, valamint büntető anyagi és eljárásjogi kódexet 

fogadott el a törvényhozás, a végrehajtási eljárásokról, a civil szervezetekről és a politikai 

pártokról szóló törvények, valamint a választási törvények mellett.5 Borisz Jelcin 

elnöksége alatt Oroszország még kimondottan motivált és érdekelt volt a reformok 

bevezetésében, és a Tanács által meghatározott kötelezettségek teljesítését illetően.6 

A csatlakozási eljárás mégis viszonylag hosszú időt vett igénybe, a lassú 

reformfolyamat és a jogállamiság elhúzódó kiépítése nem tették lehetővé, hogy 

Oroszország már az 1990-es évek első felében társuljon.7 A csatlakozási folyamatot 

jelentősen visszavetette az 1994-ben kirobbant csecsen-orosz konfliktus is, noha a háború 

még nem ért véget, amikor Oroszország 1996. február 28-án harminckilencedik 

tagállamként a Tanács tagjává vált. A Tanács tehát végül a befogadás mellett döntött, a 

tagállamok abban bízhattak, hogy tagországként közelebbről nyomon követhetik az 

                                                 

 
2 Donald – Leach 2016. 36-37. 
3 https://www.independent.co.uk/news/world/europe/russia-echr-human-rights-european-convention-

putin-kremlin-eu-a8234086.html (2018. 06. 23.) 
4 Jordan 2003. 284-285. 
5 Kovler 2016. 355. 
6 Bindig 2010. 40. 
7 Jordan 2003. 285. 

https://www.independent.co.uk/news/world/europe/russia-echr-human-rights-european-convention-putin-kremlin-eu-a8234086.html
https://www.independent.co.uk/news/world/europe/russia-echr-human-rights-european-convention-putin-kremlin-eu-a8234086.html
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Oroszországban zajló átalakulást, és előmozdíthatják a demokratikus reformokat. 

Továbbá úgy vélték, a tagság egyfajta ösztönzőként lebeg majd Moszkva előtt, melynek 

köszönhetőn igyekezni fog, hogy megfeleljen az elvárt emberi jogi standardoknak. 

Elképzeléseik között szerepelt, hogy Oroszországban majd végbemegy a demokratikus 

átalakulás, és megszilárdul az új társadalmi berendezkedés. Talán mondani sem kell, hogy 

ezek a várakozások nem igazán teljesültek.8 

Oroszország az Egyezményt már a szervezetbe való belépésekor aláírta, azonban csak 

két évvel később ratifikálta, így az Oroszországban 1998. május 5-én lépett hatályba.9 

Ettől az időponttól kezdve lehet tehát kérelmeket benyújtani Oroszországgal szemben, 

olyan jogsértésekkel kapcsolatban, amelyeket az Egyezmény hatálybalépését követően 

követtek el állami szervek, hatóságok. Az EJEB eljárásának kérelmezését maga az 

Oroszországi Föderáció alkotmánya is lehetővé teszi a 46. cikk 3. bekezdésében, amely 

szerint az „Oroszországi Föderáció által kötött nemzetközi szerződések alapján 

mindenkinek joga van az emberi jogok és szabadságok védelmével foglalkozó 

nemzetközi szervekhez fordulni, amennyiben a rendelkezésre álló jogorvoslati 

lehetőségeket kimerítette”.10 

 

 

Orosz ügyek az EJEB előtt 

 

A hazai jogrendszerben csalódott orosz állampolgárok tehát már több mint húsz éve 

igénybe vehetik a nemzetközi bíróság által nyújtott jogsegély lehetőségét. Az EJEB 

jelentőségét az Oroszország vonatkozásában hozott ítéletek nagy száma is alátámasztja, 

az oroszok ugyanis tömegével árasztják el kérelmeikkel a Bíróságot. Az első orosz 

ügyben 2002-ben döntött az EJEB, az azóta eltelt több mint tizenöt évben pedig már sok 

száz Oroszország ellen benyújtott kérelem esetében született érdemi döntés. Mindez 

azonban csak a töredéke az Oroszországgal szemben benyújtott panaszoknak, 2018. 

május 31-én körülbelül 8950, Oroszországot érintő kérelem várt még elbírálásra.11 

Ugyanakkor érdemes megjegyezni, hogy ezen függőben lévő ügyek nagyobb részét a 

Bíróság valamilyen tartalmi vagy eljárási hiányosságra tekintettel várhatóan 

elfogadhatatlannak nyilvánítja majd, és nem határoz érdemben a beadvány tárgyában. 

Mindazonáltal még így is kiemelkedően magas az Oroszországot érintő ítéletek száma a 

Tanács más tagállamainak hasonló adataival való összevetésben. Az EJEB 2017-ben több 

mint 15 ezer panasz ügyében hozott – egyes kérelmek kapcsolódására tekintettel – 1068 

ítélete12 közül 305-ben Oroszország volt az alperes állam.13 

Az orosz ügyek jellemzője, hogy azok többségében az EJEB megállapítja az 

Egyezmény legalább egy, de gyakran inkább több cikkének a megsértését.14 A tavalyi 

évben például a 305 ítéletből 293 esetben mondta ki a Bíróság a jogsértést.15 Emellett az 

Oroszországot elmarasztaló ítéletek nagyobb részében megállapításra kerül a hatékony 

                                                 

 
8 Malfliet – Parmentier 2010. 8. 
9 https://www.coe.int/en/web/conventions/search-on-states/-/conventions/treaty/country/RUS (2018. 06. 

23.) 
10 Konstitutsiya Rossiiskoi Federatsii 
11 https://www.echr.coe.int/Documents/Stats_pending_month_2018_BIL.pdf (2018. 06. 23.) 
12 https://www.echr.coe.int/Documents/Stats_analysis_2017_ENG.pdf (2018. 06. 23.) 
13 https://www.echr.coe.int/Documents/CP_Russia_ENG.pdf (2018. 06. 23.) 
14 Lapitskaya 2011. 486. 
15 https://www.echr.coe.int/Documents/CP_Russia_ENG.pdf (2018. 06. 23.) 

https://www.coe.int/en/web/conventions/search-on-states/-/conventions/treaty/country/RUS
https://www.echr.coe.int/Documents/Stats_pending_month_2018_BIL.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Stats_analysis_2017_ENG.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/CP_Russia_ENG.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/CP_Russia_ENG.pdf
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jogorvoslathoz való jog megsértése is, amely alapján nyilvánvaló, hogy az orosz 

igazságszolgáltatás rendszere komoly hiányosságoktól szenved. Ezért kiemelt 

jelentőséggel bír, hogy nemzetközi szinten létezik egy olyan fórum, ahol az állami 

szervek által elkövetett bűncselekmények áldozatai valamilyen módon elégtételt 

nyerhetnek. 

Külön ügycsoportként említhetők az Oroszországot érintő kérelmek között a csecsen 

ügyek. Az orosz állam részéről ugyanis többségükben nem kerültek feltárásra és 

kivizsgálásra sem az első, sem a második csecsenföldi fegyveres konfliktus során véghez 

vitt súlyos jogsértések, az elkövetők nagyobb része büntetlenül megúszta, a mai napig 

mindössze néhányukat vonták felelősségre. Az első csecsen háborúban (1994-1996) 

jogsértést elszenvedettek – az Egyezmény ratifikációjának időpontjára tekintettel – még 

nem fordulhatnak az EJEB-hez, azonban az 1999-ben kitört második csecsen háború 

során állami jóváhagyással elkövetett bűncselekmények áldozatai előtt már nyitva áll a 

lehetőség, hogy az EJEB-nél keressenek jogorvoslatot. A Bíróság napjainkig több mint 

250 csecsen vonatkozású ügyben állapította meg a kérelmezők valamely, az Egyezmény 

biztosította jogának a megsértését. Az állami szervek által elkövetett bűncselekmények a 

legsúlyosabbak közé tartoznak, a kérelmezők jelentős része fordult a Bírósághoz az 

Egyezmény 2. cikkének (élethez való jog), 3. cikkének (kínzás és embertelen vagy 

megalázó bánásmód tilalma), 5. cikkének (szabadsághoz és biztonsághoz való jog), 13. 

cikkének (hatékony jogorvoslathoz való jog), illetve az Első Kiegészítő Jegyzőkönyv 1. 

cikkének (tulajdon védelme) sérelmére hivatkozva.16 

Az EJEB, amennyiben szükségesnek tartja, vagyoni, illetve nem vagyoni kártérítés – 

állam általi – megfizetését írhatja elő a jogsértést elszenvedett fél számára. Az 

Egyezmény 46. cikk 1. bekezdése alapján a tagállamok „vállalják, hogy magukra nézve 

kötelezőnek tekintik a Bíróság végleges ítéletét minden ügyben, amelyben félként 

szerepelnek”.17 Az EJEB döntései tehát kötelező erővel bírnak, az érintett állam eleget 

kell, hogy tegyen az azokban foglaltaknak. E rendelkezéssel összhangban áll az 

Oroszországi Föderáció Alkotmányának 15. cikk 4. bekezdése, amely kimondja, hogy a 

„nemzetközi jog általános elismert elvei és szabályai, valamint az Oroszországi Föderáció 

által kötött nemzetközi szerződések a jogrendszer részei. Ha az Oroszországi Föderáció 

által kötött nemzetközi szerződés olyan szabályokat állapít meg, amelyek eltérnek a 

törvényben meghatározott rendelkezésektől, a nemzetközi szerződés szabályait kell 

alkalmazni.”18 

Moszkva a megítélt kártérítéseket korábban többnyire megfizette, ám az ítéletekben 

foglaltaknak vonakodott és vonakodik eleget tenni, jogrendszerét nem alakítja a Bíróság 

ajánlásainak megfelelően, amely azt eredményezi, hogy visszatérnek a hasonló jogi 

alapon benyújtott panaszok. Mindemellett a folyamatban lévő eljárások során sem 

zökkenőmentes az együttműködés a Bíróság és az orosz kormány között. Utóbbi 

különféle okokra hivatkozva rendszeresen megtagadja az adott ügy szempontjából 

releváns bizonyítékok szolgáltatását, dokumentumok átadását, megnehezítve ezzel az 

EJEB munkáját. 

Az EJEB döntései tehát egyértelmű kritikáját adják az oroszországi emberi jogi 

helyzetnek. A Bíróságnak azonban az igazságos jóvátétel megítélésén kívül nem állnak 

                                                 

 
16 http://www.echr.coe.int/Documents/FS_Armed_conflicts_ENG.pdf (2018. 06. 23.) 
17 1993. évi XXXI. törvény az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló, Rómában, 1950. 

november 4-én kelt Egyezmény és az ahhoz tartozó nyolc kiegészítő jegyzőkönyv kihirdetéséről 
18 Konstitutsiya Rossiiskoi Federatsii 

http://www.echr.coe.int/Documents/FS_Armed_conflicts_ENG.pdf
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rendelkezésére megfelelő eszközök a jogsérelmek orvoslására. Amennyiben Oroszország 

a jövőben is ignorálja a bírósági ítéletekben foglalt megállapításokat és ajánlásokat, jogi 

szabályozását pedig nem hajlandó összhangba hozni a tagállamoktól elvárt normákkal, 

az könnyen oda vezethet, hogy az egyre növekvő számú panasz következtében a Bíróság 

már nem lesz képes eleget tenni hatékony jogorvoslati szerepének. 

 

 

Orosz Alkotmánybíróság kontra EJEB 

 

A fentiek alapján látható, hogy Oroszország és az EJEB kapcsolata eddig sem volt 

felhőtlen, azonban a két fél közötti komolyabb nézeteltérések csak néhány éve 

jelentkeztek. A konfliktus jelenleg leginkább az EJEB és az orosz Alkotmánybíróság 

viszonyában mutatkozik meg, a bíróságok több ügyben is egymástól merőben eltérő 

döntést hoztak, és különbözőképpen értelmezték mind az orosz alkotmányt, mind az 

Egyezményt. Pedig egy 2007. februári határozatában az Alkotmánybíróság még 

megerősítette, hogy az EJEB döntései az orosz jogrendszer szerves részét képezik.19 

Azóta azonban a két bírói testület kapcsolata fokozatosan megromlott, különösen az 

Alkotmánybíróságról szóló törvény módosítását, majd e módosításból fakadó 

alkotmánybírósági döntések meghozatalát követően vált érezhetővé köztük a feszültség. 

Az Alkotmánybíróság új hatáskörét intézményesítő törvény nem volt előzmények 

nélküli, az orosz vezetés már jó ideje meglehetősen kritikusan viszonyult az EJEB-hez és 

annak az Oroszországi Föderációt érintő döntéseihez. Az elmúlt években pedig egyre 

gyakrabban lehetett hallani orosz politikusoktól, hogy az Alkotmánybíróság számára 

lehetőséget kellene biztosítani bizonyos esetekben a Strasbourgi Bíróság döntései 

végrehajtásának elutasítására.20 Az Alkotmánybíróság egy 2015-ös határozatában 

foglalkozott is a kérdéssel, és arra a következtetésre jutott, hogy az elnök és a kormány 

abban az esetben is kérhetik az alkotmány értelmezését, ha az EJEB valamely döntésének 

végrehajtása vet fel alkotmányossági kérdéseket. Továbbá deklarálta a törvényhozó szerv 

jogát arra, hogy az Alkotmánybíróság számára egy speciális eljárást intézményesítsen, 

amely során utóbbi vizsgálhatja az EJEB döntések végrehajtásának kérdését.21  

A parlament eleget téve a fenti alkotmánybírósági határozatban foglaltaknak, 2015 

decemberében elfogadta az Alkotmánybíróságról szóló törvény módosítását,22 amely 

2015. december 15-én már hatályba is lépett,23 megteremtve a lehetőséget az 

Alkotmánybíróság számára, hogy az emberi jogok és szabadságok védelmével foglalkozó 

államközi szervezetek döntéseinek teljesíthetőségét vizsgálja. Amennyiben az 

Oroszországi Föderáció elnöke, illetve kormánya valamely esetben úgy találja, hogy az 

EJEB döntése nincsen összhangban az alkotmány egy vagy több rendelkezésével, a 

döntés végrehajtásának alkotmánybírósági vizsgálatát kezdeményezheti. Az 

Alkotmánybíróság pedig akár a teljesítés megtagadásáról is határozhat, ha arra a 

következtetésre jut, hogy az ítélet végrehajtása az alkotmányba ütközik.24 

                                                 

 
19 Kovler 2016. 357. 
20 https://www.amnesty.org/download/Documents/EUR4639282016ENGLISH.pdf (2018. 06. 23.) 
21 Postanovlenie Konstitutsionnogo Suda Rossiiskoi Federatsii ot 14. 07. 2015 g. 21-P/2015 
22 Federalnii Zakon ot 14. 12. 2015 g. N 7-FKZ "O vnesenii izmenenii v Federalnii konstitutsionnii zakon 

"O Konstitutsionnom Sude Rossiiskoi Federatsii" 
23 kremlin.ru/acts/news/50935 (2018. 06. 23.) 
24 Sebők 2017. 115. 

https://www.amnesty.org/download/Documents/EUR4639282016ENGLISH.pdf
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A törvény ugyan emberi jogok és szabadságok védelmével foglalkozó szervezeteket 

említ, ám nem kétséges, hogy elsősorban az Emberi Jogok Európai Bírósága ítéleteiről 

van szó, ezek alkotmányossága Oroszországban 2015 végétől kezdve már 

alkotmánybírósági vizsgálat tárgyát képezheti. Nem vitás, hogy a jogszabály, illetve 

annak alkalmazása ellentétben áll az Egyezmény – ítéletek végrehajtásáról rendelkező – 

46. cikkével, a szerződések jogáról szóló 1969. évi bécsi egyezménnyel, de egyes 

értelmezések szerint magával az alkotmánnyal is. 

Arra figyelemmel, hogy az EJEB ítéletei végrehajtásának kérdése nem lehet a 

tagállamok diszkrecionális döntése, a Velencei Bizottság is aggodalmainak adott hangot, 

amikor az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének kérésére elkészítette véleményét az 

új alkotmánybírósági hatáskör és annak gyakorlása során született első döntés kapcsán. 

A Velencei Bizottság hangsúlyozta, hogy egy egyedi intézkedés, például vagyoni 

elégtétel megfizetése esetén semmiképpen sem elfogadható az, hogy az 

Alkotmánybíróság felülvizsgálja annak jogszerűségét. Ezért javaslata szerint az 

Alkotmánybíróságról szóló törvénynek ki kellene zárnia az Alkotmánybíróság 

felülvizsgálati hatásköréből az egyedi intézkedést előíró, így különösen a kártérítés 

megfizetésére kötelező döntést.25 

 

 

A Konstantin Markin ügy 

 

Még a fent említett törvénymódosítást megelőzően sor került az Alkotmánybíróság és az 

EJEB közötti első jelentősebb konfliktusra.26 A Konstantin Markin v. Russia ügyben (a 

továbbiakban: Markin ügy) első alkalommal bírálta az EJEB az orosz alkotmányosság 

őrének érvelését, és jutott az Alkotmánybíróságtól teljesen eltérő következtetésre. Az ügy 

alapját az orosz hadseregnél szolgálatot teljesítő Konstantin Markin kérelme képezte. 

Markin, hogy három gyermekét nevelni tudja, igénybe kívánta venni a hároméves szülői 

szabadságot. Felettesei ezt megtagadták tőle, mondván, hogy az csak a nőknek jár. Miután 

a rendes bíróságok előtt is sikertelenül próbált jogorvoslatot keresni, ügye az 

Alkotmánybíróságon kötött ki. A taláros testület megállapította, hogy nem 

alkotmánysértő a rendelkezés, miszerint a férfiak nem vehetik igénybe a gyermekek után 

járó szabadságot. Érvelése szerint Markin azzal, hogy belépett a hadsereg kötelékébe, 

vállalta egyes jogai korlátozását. Az EJEB Nagykamarája azonban az 

Alkotmánybírósággal ellentétben arra a következtetésre jutott 2012-ben meghozott 

ítéletben, hogy az állam megsértette Markinnak az Egyezmény 8. cikkében foglalt 

magánélet és a családi élet tiszteletben tartásához fűződő jogát, valamint az Egyezmény 

8. cikkének (diszkrimináció tilalma) sérelmét is kimondta.27 Noha az eset komolyabb 

következmények nélkül maradt, már előrevetítette a jövőt azzal, hogy az 

Alkotmánybíróság, illetve elsősorban annak elnöke nemtetszését váltotta ki az európai 

testület ítélete.28 

  

                                                 

 
25 http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2016)016-e (2018. 06. 

23.) 
26 Fleig-Goldstein 2018. 199. 
27 Konstantin Markin v. Russia, no. 30078/06, 22 March 2012 
28 Fleig-Goldstein 2018. 201. 

http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2016)016-e
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Az Anchugov és Gladkov-ügy 

 

Az Alkotmánybíróság új hatáskörét érintő törvényi rendelkezések alapján első 

alkalommal 2016. április 19-én hozott a szentpétervári testület határozatot, megállapítva, 

hogy az EJEB vizsgált döntése ellentétes az orosz alkotmánnyal, így annak végrehajtására 

sem kerülhet sor. Az Anchugov and Gladkov v. Russia ügyben (a továbbiakban: 

Anchugov és Gladkov ügy) – két börtönbüntetését töltő elítélt választójogának gyakorlása 

kérdésében – 2013-ban hozott ítéletet az EJEB. Mivel az orosz alkotmány 32. cikk 3. 

bekezdése kizárja a választójog gyakorlásából a jogerős bírósági döntés következtében 

szabadságvesztés büntetésüket töltőket, a kérelmezők ez idő alatt sem passzív sem aktív 

választójogukkal nem élhettek. 

Az EJEB a panaszt megvizsgálva arra a következtetésre jutott, hogy Oroszország 

megsértette a kérelmezőknek az Egyezményhez elfogadott Első Kiegészítő Jegyzőkönyv 

3. cikkében foglalt szabad választásokhoz való jogát. Az alkotmány ugyanis mérlegelésre 

nem ad lehetőséget, ezáltal automatikusan megfoszt a választójogától minden 

szabadságvesztésre ítélt bűnelkövetőt, tekintet nélkül a bűncselekmény súlyára, az elítélt 

magaviseletére, illetve egyéb körülményekre. Az EJEB tehát az alkotmány, valamint más 

kapcsolódó jogszabályok rendelkezéseit az Egyezménnyel ellentétesnek, továbbá 

diszkriminatívnak találta, ezért felkérte Oroszországot, hogy oldja fel 

alkotmányértelmezés vagy valamely politikai eljárás útján az alkotmány és az 

Egyezmény szabad választásokat garantáló cikke között fennálló ellentétet.29 

Az Igazságügyi Minisztérium élve a törvény biztosította lehetőséggel, az 

Alkotmánybíróság véleményét kérte azzal kapcsolatban, hogy az EJEB Anchugov és 

Gladkov ügyben hozott ítélete az alkotmánnyal összhangban végrehajtható-e. Az 

Alkotmánybíróság – megerősítve az alkotmányban foglaltakat – elismerte, hogy a 

nemzetközi szerződések az orosz jogrendszer szerves részei, továbbá azt is, hogy azok a 

jogforrási hierarchiában a szövetségi törvények felett állnak. Az alkotmányt azonban 

utóbbiak alóli kivételnek tekintve úgy érvelt, hogy az az orosz jogrendszer csúcsán, tehát 

a nemzetközi megállapodások felett helyezkedik el, mint a legmagasabb szintű jogi 

norma. Az Alkotmánybíróság értelmezésében tehát az Egyezmény az alkotmánynál 

alacsonyabb szintű jogforrás. Továbbá az Alkotmánybíróság álláspontja szerint jelen 

ügyben az EJEB hatáskörén és a kérelmen túlterjeszkedve, in abstracto vizsgálta az 

alkotmányt. Ezenfelül az Alkotmánybíróság megfogalmazta azt is, hogy a csatlakozáskor 

a Tanács nem emelt kifogást az orosz alkotmány rendelkezéseivel kapcsolatban, 

márpedig az érintett cikk azóta is változatlan tartalommal van hatályban. Noha kártérítést 

nem állapított meg az EJEB, az Alkotmánybíróság az Egyezmény és az alkotmány között 

fennálló összeütközés kiküszöbölésére vonatkozó döntés tekintetében is kimondta annak 

alkotmányellenességét és végrehajthatatlanságát.30 

 

A Jukosz-ügy 

 

Az előzőekben ismertetett esettől lényegesen eltér az alábbi ügy, amelyben az EJEB 

nemcsak kiszabott kártérítést, hanem annak mértékét egy igen magas összegben határozta 

meg. Valószínűleg éppen a rekord összegű, 1,866 milliárd eurót meghaladó kártérítés 

                                                 

 
29 Anchugov and Gladov v. Russia, nos. 11157/04 and 15162/05, 4 July 2013 
30 Postanovlenie Konstitutsionnogo Suda Rossiiskoi Federatsii ot 19. 04. 2016 g. 12-P/2016 



119 

nem kívánt teljesítése lehetett az oka annak, hogy az Alkotmánybíróságot – a 

korábbiakban már bemutatott – új hatáskörrel ruházta fel a parlament. 

Az OAO Neftyanaya Kompaniya Yukos v. Russia ügyben (a továbbiakban: Jukosz-

ügy) a korábbi olajipari nagyvállalat volt részvényesei fordultak az EJEB-hez igazuk 

bizonyítása és pénzük visszaszerzése érdekében. A Jukosz az ezredforduló környékén 

egyike volt a legnagyobb oroszországi cégeknek, főrészvényese, Mihail Hodorkovszkij 

pedig egyike a világ leggazdagabb embereinek. A vállalat ellen a 2000-es évek elején 

indítottak az orosz hatóságok adóellenőrzési eljárást, amelynek eredményeként nagy 

összegű adócsalásra derítettek fényt. Végül 2004-ben megindult a cég ellen a végrehajtási 

eljárás, amelynek következtében a Jukosz fizetésképtelenné vált, majd 2007-ben 

felszámolásra került.31 

Az EJEB 2011-ben meghozott ítéletében kimondta az Egyezmény 6. cikkének 

(tisztességes tárgyaláshoz való jog) és Első Kiegészítő Jegyzőkönyv 1. cikkének (tulajdon 

védelme) megsértését, azonban az igazságos elégtételről való döntést későbbre 

halasztotta. Utóbbira csak három év múlva került sor, 2014. július 31-én kihirdetett 

ítéletében határozott a vagyoni kompenzációról a strasbourgi testület, és mivel úgy találta, 

hogy a 2000-es és részben a 2001-es évre lefolytatott adóeljárás során több mint 

egymilliárd euró összegű bírság, valamint végrehajtási díj kifizetésére jogellenesen 

kötelezték az orosz hatóságok a vállalatot, indokoltnak látta a kérelmező – a kérelemben 

igényeltnél alacsonyabb összegű – vagyoni kártérítésre vonatkozó igényét.32   

Az Alkotmánybíróság ismételten az Igazságügyi Minisztérium felkérésére foglalkozott a 

végrehajthatósággal, amelynek kérdésében 2017. január 19-én hozta nyilvánosságra 

határozatát. A szentpétervári székhelyű testület ismét megállapította, hogy az EJEB 

ítélete – a kártérítés megfizetésére kötelező részét tekintve – az alkotmányba ütközik, 

aminek következtében a végrehajtására nincs mód. 

Az Alkotmánybíróság az Anchugov és Gladkov ügyben tett megállapításaihoz 

hasonlóan kijelentette, hogy az Oroszországi Föderáció alkotmányának rendelkezései 

alapján a nemzetközi szerződések, így az Egyezmény is az orosz jogrendszer szerves 

részét képezik, Oroszország pedig köteles az EJEB azon ítéleteinek végrehajtására, 

amelyek az Egyezményben foglaltaknak megfelelően, az állam ellen benyújtott kérelmek 

alapján, az ügyben részes felek tekintetében születnek. Ugyanakkor ismét 

megfogalmazta, hogy a nemzetközi szerződések a szövetségi törvények fölött állnak, 

azonban az alkotmánynál nem tekinthetők sem magasabb, sem egyazon szinten lévőnek. 

Ha pedig valamely, az emberi jogok és szabadságok védelmével foglalkozó szervezet 

döntése ellentétben áll az alkotmány alapvető elveivel és szabályaival, Oroszország 

kivételesen jogosult megtagadni a döntés teljesítésével kapcsolatos kötelezettségét, ha a 

nemteljesítés az egyetlen módja az alkotmánysértés elkerülésének.33 

Az Alkotmánybíróság véleménye szerint a volt részvényesek többsége részt vett az 

olajipari vállalat adókikerülésre irányuló tevékenységében, illetve tudott arról, továbbá 

akik nem vettek részt benne, azok is megkapták az osztalékot olyan forrásból, amelyet 

adóként be kellett volna fizetni a költségvetés javára. Tehát a részvényesek számára az 

EJEB által meghatározott kompenzáció megfizetése ellentétben állna az egyenlőség és 

igazságosság adózás területén érvényesítendő alkotmányos elveivel. Az 

Alkotmánybíróság a fentiek alapján arra a következtetésre jutott, hogy az EJEB Jukosz-

                                                 

 
31 Sebők 2017. 120. 
32 OAO Neftyanaya Kompaniya Yukos v. Russia, no. 14902/04, 31 July 2014 
33 Postanovlenie Konstitutsionnogo Suda Rossiiskoi Federatsii ot 19. 01. 2017 g. 1-P/2017 
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ügyben hozott ítéletének végrehajtása a vállalat volt részvényesei, valamint azok 

jogutódai, illetve örökösei részére megítélt 1,866 milliárd euró kártérítés megfizetése 

vonatkozásában lehetetlen, mert a teljesítés az alkotmány adófizetési kötelezettségről 

rendelkező 57. cikkébe, és e cikkel való szoros összefüggésére tekintettel, a 15., 17., 19., 

55. és 79. cikkébe34 ütközne. Mindemellett az Alkotmánybíróság úgy vélte, 

Oroszországnak és az EJEB-nek valamiféle kompromisszumra kellene jutnia a 

kérdésben.35 Az Alkotmánybíróság döntése végleges, ellene fellebbezésnek, további 

felülvizsgálatnak nincs helye.36 

Oroszország tehát a teljesítésre megjelölt határidőig nem fizette meg az igazságos 

jóvátételt, és az Alkotmánybíróság Jukosz-ügyben hozott határozatát követően minden 

bizonnyal már a későbbiekben sem fogja ezt megtenni. Alkotmánybírósági döntéshozatal 

esetén az orosz kormány ugyanis nem mérlegelhet, a bírói testület döntésétől nem térhet 

el. A kormány tehát eleget téve az Alkotmánybíróság határozatában foglaltaknak, nem 

hajthatja végre az nemzetközi bíróság döntését, annak ellenére sem, hogy az EJEB 

ítéleteinek végrehajtása Moszkva egyezményes kötelezettségei közé tartozik. 

 

 

Következtetések 

 

Noha a Tanács intézményei aggodalmaikat és egyet nem értésüket fejezték ki az új 

alkotmánybírósági gyakorlatot illetően, a két EJEB ítélet végrehajtásának megtagadása 

egyelőre nem járt Oroszország számára hátrányos következményekkel. Ugyanakkor a 

Jukosz-ügy óta az Alkotmánybíróság sem vizsgált nemzetközi bírósági döntést, amely azt 

látszik alátámasztani, hogy valóban az említett ügy alapozta meg az Alkotmánybíróságról 

szóló törvény módosítását. Azonban könnyen előfordulhat a későbbiekben is, hogy az 

orosz kormányzat érdekeit sértő döntés születik a strasbourgi testületben, ez esetben pedig 

nem kétséges, hogy a kormány élni fog az alkotmánybírósági felülvizsgálat 

kezdeményezésének lehetőségével. A végrehajtás megtagadása olyan egyezménysértő 

magatartás, amely messzemenő következményekkel járhat a Bíróság jövőbeli 

működésére nézve, mivel elképzelhető, hogy az orosz gyakorlatot adaptálva más 

tagállamok is úgy döntenek, hogy intézményesítenek valamiféle eljárást, amellyel 

elkerülhetik a kellemetlen, politikailag érzékeny ítéletek végrehajtását. 

Végső soron ugyan ki is lehetne zárni Oroszországot a szervezetből, ám erre igen 

csekély esély mutatkozik. Oroszország tagja maradt a Tanácsnak a – pár évvel a 

csatlakozását követően kitört, súlyos emberi jogi jogsértéseket eredményező – második 

csecsen háború idején is, de az oroszok szerepvállalása a néhány éve kirobbant ukrajnai 

konfliktusban is csak enyhébb szankciókat eredményezett, a Tanács konzultatív szerve, a 

Parlamenti Közgyűlés függesztette fel az orosz képviselők bizonyos jogainak 

gyakorlását. 

A Tanácsot nem érné nagy veszteség, ha az oroszok nélkül működne tovább, 

különösen arra tekintettel, hogy az egyik legnagyobb befizetőnek számító Oroszország 

                                                 

 
34 A 15. cikk az alkotmánynak, valamint a nemzetközi szerződéseknek az orosz jogrendszerben betöltött 

helyéről, a 17. cikk a mindenkit megillető alapvető jogokról rendelkezik, a 19. cikk deklarálja, hogy 

mindenki egyenlő, az 55. cikk az alapvető jogok korlátozásának szabályait, míg a 79. cikk Oroszország 

nemzetközi szervezetekben való részvételének alapvető szabályait tartalmazza. 
35 Postanovlenie Konstitutsionnogo Suda Rossiiskoi Federatsii ot 19. 01. 2017 g. 1-P/2017 
36 Sebők 2017. 121-122. 
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2017 júniusa óta37 már nem járul hozzá a szervezet költségvetéséhez sem.38 Ellentétben 

az állami szervek cselekményeinek vagy éppen mulasztásának áldozatul esett orosz 

állampolgárokkal, akik számára viszont gyakran az egyetlen lehetőséget jelenti az EJEB 

arra, hogy az ellenük elkövetett jogsértések kivizsgálásra kerüljenek. Oroszország 

kizárásával egyértelműen ők veszítenék a legtöbbet. 
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orosz képviselők szavazati jogát, valamint egyéb jogosítványait. A Közgyűlés orosz tagjai erre válaszul 

először csak bojkottálták az üléseket, majd a konfliktus oda vezetett, hogy Oroszország felfüggesztette a 

Tanács részére folyósított befizetéseit. 
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Noémi Sebők: Russia and the European Court of Human Rights 

When Russia ratified the European Convention on Human Rights (hereinafter: 

Convention) in 1998, it submitted to the jurisdiction of the European Court of Human 

Rights (hereinafter: ECHR). In the last twenty years the ECHR passed many judgements 

related to the Russian cases, and found the violation of at least one article of the 

Convention in most of these judgements. For that reason Moscow had criticized the 

international court many times, before an amendment of a law came into effect in 

December 2015. According to this amendement the Russian Constitutional Court has the 

power to declare the decisions made by international human rights bodies, including 

ECHR, inexecutable, in the case it finds these decisions contrary to the Russian 

Constitution. After the short presentation about the ECHR’s operation and Russia’s 

accession to the ECHR, the paper features the particularities of the Russian cases 

examined by the ECHR, presenting through these the new power of the Constitutional 

Court concerning the ECHR’s decisions. 

  


