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BEVEZETÉS
1. Előzmények
Tudományos érdeklődésemet mindig is áthatotta a homályos jogi fogalmak tisztázására
és a világos jogalkalmazói kommunikációra való törekvés. A mérlegelési mozgástér (margin
of appreciation) doktrína az Emberi Jogok Európai Bíróságán1 (a továbbiakban: Bíróság),
Strasbourgban töltött tanulmányutam ideje alatt keltette fel a figyelmemet. Kiemelkedő
gyakorlati jelentőségének és súlyos fogalmi bizonytalanságának kettőssége miatt sok szó esett
róla a Bíróságon. Először egy tulajdon védelméről szóló előadás során említették az Emberi
Jogok Európai

Egyezményének2

(a

továbbiakban:

Egyezmény)

olyan

értelmezési

eszközeként, amelyre vonatkozóan nem egyértelmű a Bíróság gyakorlata. Nem sokkal később
a Bíróság Hivatalának (Registry) egyik jogásza – egyértelmű zavar jeleként – széles
mozgástérnek nevezte azt, amikor csak kivételes esetben van lehetőség egy jog korlátozására.
A Hivatalban dolgozó magyar jogász pedig nem volt biztos abban, hogy mi lenne a margin of
appreciation legjobb magyar fordítása. A Bíróság ítéleteiben időről időre megjelent a
mérlegelési mozgástér fogalma, de nehezen értettem meg a döntések indokolásából, hogy
konkrétan mit takar és hogyan működik ez a doktrína. Egy sor szakirodalmat is találtam róla,
de olyat nem, ami teljes mértékben, minden aspektusára kiterjedően érthetővé tette volna.
Mindezek alapján világossá vált számomra, hogy tisztázást igénylő fogalmi
bizonytalanság van a mérlegelési mozgástér (margin of appreciation) doktrína körül.
Elhatároztam tehát, hogy elolvasok róla minden lehetséges jogtudományi elemzést,
áttanulmányozom a reá vonatkozó esetjogot, és megpróbálom feltárni a valós természetét.
Ilyen előzmények alapján került sor a kutatás elvégzésére és az értekezés megírására,
hogy tisztázzak egy homályos jogi koncepciót, és megalapozzam az azzal kapcsolatos világos
jogalkalmazói kommunikációt.

1

A strasbourgi székhelyű Emberi Jogok Európai Bíróságát az Európa Tanács keretében megvalósuló európai
emberi jogvédelmi rendszer legfőbb szerveként az Emberi Jogok Európai Egyezménye alapján hozták létre.
1959. óta működik, és 1998. november 1-jétől (az Emberi Jogok Európai Bizottságának megszűnésétől)
közvetlenül fordulhat hozzá bárki, akinek a jogát az Emberi Jogok Európai Egyezményében részes valamely
állam megsértette.
2
Az „Emberi Jogok Európai Egyezménye” az Európa Tanács tagállamai által 1950. november 4-én Rómában
aláírt „Egyezmény az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről” című nemzetközi szerződés
közhasználatú elnevezése.
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2. A kutatási keret kijelölése
A kutatási keret kijelölése a kutatás tárgyának és céljának azonosítását, valamint a
kutatási hipotézisem felállítását és az abból fakadó kérdések megfogalmazását jelentette.

2.1. Témamegjelölés
A kutatás tárgyát a Bíróság által alkotott és esetjogában működő mérlegelési mozgástér
(margin of appreciation) doktrína természetének és működésének feltárása képezte. A fókusz
nem azon volt, hogy ideális esetben milyen jellegzetességeket kellene hordoznia és hogyan
kellene működnie a doktrínának, hanem azon, hogy ténylegesen milyen jellemzői vannak és
hogyan van jelen a Bíróság gyakorlatában. A működő jelenséget kívántam leírni és
megfoghatóvá tenni a gyakorlati szakemberek számára.

2.2. Célkitűzés
A kutatás célja az volt, hogy azonosítsam és leírjam a mérlegelési mozgástér (margin of
appreciation) doktrína tulajdonságait és meghatározzam fogalmát. Erre azért volt szükség,
mert nem világos a doktrína természete és kaotikusnak tűnik a működése, holott rendezett
tudás szükséges róla a nemzeti védelmi rendszer intézményei számára ahhoz, hogy
felismerjék, mit szabad tenniük az Egyezményben foglalt jogok korlátozása során, és mit kell
tenniük a jogok védelme érdekében.
Kutatásommal tehát bővíteni kívántam a mérlegelési mozgástér (margin of
appreciation) doktrínára vonatkozó tudást azért, hogy a megszerzett tudás hozzájáruljon az
emberi jogok nemzeti védelmi rendszerének fejlődéséhez.

2.3. A kutatás hipotézise és alapkérdései
Kutatásom

kezdetén

két

végkifejletet

tudtam

elképzelni.

Vagy

azt,

hogy

bebizonyosodik, miszerint a mérlegelési mozgástér (margin of appreciation) doktrína a jelen
állapotában súlyos hiányosságokban szenved, és valóban egy kaotikus jelenség, amelyet nem
lehet értelmesen, a gyakorlat számára használható módon leírni és konceptualizálni, vagy
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pedig azt, hogy a doktrína olyan sajátosságokat mutat, amelyek rendezetten leírhatók, és egy
értelmes, a jelen formájában is használható intézményről adnak képet.
Kutatási hipotézisként természetesen a második, optimista feltevést választottam.
A felállított hipotézis igazolása érdekében az alábbi kérdésekre kellett választ keresnem:
Mire utal a doktrína konceptualizálásában és elnevezésében jelen lévő bizonytalanság?
Milyen társadalmi és jogi keretek között működik a doktrína és milyen célt szolgál? Honnan
ered és hová tart az evolúciója? Milyen kontextusokban kerülhet sor az alkalmazására?
Melyek az alkalmazási módjai, és melyek azok az esetek, amikor csak úgy tűnik, hogy jelen
van, de a Bíróság nem azt alkalmazza? Mi a forrása és az alanya? Melyek a meghatározó
tényezői, és milyen szerepe van az egyes jogokra vonatkozó gyakorlatban? Miként jelenik
meg általában az arányossági vizsgálatban, és konkrétan a Bíróság egyes ítéleteiben? Milyen
terminológiával jár a használata és hogyan határozható meg precízen a fogalma?

3. Módszertani összegzés
A kutatási keret kijelölését követően azt kellett tisztázni, hogy milyen anyag alapján és
milyen módszerrel fogom elvégezni a kutatómunkát.
Hipotézisem igazolása érdekében a jogtudományban megszokott klasszikus „asztali”
kutatást végeztem, vagyis meglévő adatok és tudás (a vonatkozó jogirodalom és döntések
elemzése) alapján kívántam eredményre jutni. Ezt egészítette ki némi terepkutatás a
Bíróságon a doktrína elnevezésével kapcsolatban, valamint egyes döntések hátterének
tisztázása érdekében. Mindezeket pedig áthatotta a saját hazai közigazgatási bírósági és
strasbourgi bírósági munkatapasztalat.
A kutatási anyag két fő oszlopát képezte a vonatkozó jogirodalom és a Bíróság esetjoga.
A szakirodalomhoz főként a Bíróság könyvtárában és az Interneten jutottam hozzá. A téma
jellemzően angol nyelven került feldolgozásra, ezt egészítette ki némi francia nyelvű
nemzetközi szakirodalom. Hazai szerzők tollából csak kevés releváns írást találtam. A kutatás
során továbbá sokkal több anyagot elolvastam, mint ami bekerült a dolgozatba. Szelektálni
kellett, mert a jogirodalmi elemzések egy része nem tartozott szorosan a kutatásom tárgyához,
más része pedig csak ismételt korábbi feldolgozásokat.
A Bíróság gyakorlatának közvetlen vizsgálatát a Magyarországgal szembeni panaszok
tárgyában hozott, mérlegelési mozgástérre (margin of appreciation) hivatkozást tartalmazó
ítéletekre szűkítettem. Abból indultam ki, hogy ezek az ügyek jól reprezentálják az általános
strasbourgi gyakorlatot, és hogy hazai kontextusuk folytán alaposabb megértést adnak a
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nemzeti szereplők számára a doktrínáról annál, mintha azt idegen kontextusban vizsgálnánk.
Valamennyi magyar ítéletet átnéztem, ami Magyarországnak az Egyezményhez 1992-ben
történt csatlakozásától a kutatás lezárásáig, 2013. február végéig tartalmazta a mérlegelési
mozgástér kifejezést vagy annak szinonimáját. Ezen ügyek vonatkozásában a jogirodalmi
kutatás

eredményeire

támaszkodó,

azok

igazolását

kereső,

kritikai

szemléletű

tartalomelemzést végeztem. A legrelevánsabb ítéletrészeket szó szerinti fordításban idézem.
A kutatás metodológiája részint elméleti volt, részint gyakorlati. E két módszer
kölcsönhatásával lehetett csak alaposan feltárni a vizsgált jelenséget, mert elméleti
megfontolások határozták meg azt a kört, amelyben érdemes volt empirikus kutatást végezni,
majd a jogeset-elemzések újabb elméleti megfontolásokhoz, vagy legalábbis a kiinduló
elméleti alapfeltevések igazításához vezethettek. Ugyanakkor mind a jogirodalom, mind az
esetjog vizsgálata során átfedésben voltak egymással az elméleti és gyakorlati megfontolások,
hiszen a jogtudományi munkák egy része empirikus vizsgálaton alapul vagy gyakorlati célt
szolgál, míg az esetjog sem nélkülözi az elvi alapokat és az elvi konklúziók kialakítására való
törekvést.
A kutatás eredményeként született értekezésben a leíró jelleg dominál az értékelővel
szemben, hiszen olyan alapkérdéseket kellett megválaszolni, hogy mit jelent és hogyan
működik a doktrína. Ha világos és köztudomású lett volna annak természete és működése,
nem lett volna szükséges leírni, elegendő lett volna csak értékelni. Mivel azonban éppen a
jellemzőinek tisztázása képezte a kutatás tárgyát, a leírást igénylő kérdések voltak túlsúlyban.
Alapos leírás által való megértés nélkül veszélyes lett volna bármilyen módon is értékelni a
doktrínát. Az értékelő jelleg elméleti szinten inkább csak az egyes jogirodalmi álláspontok
összevetésénél jelenik meg, míg némileg nagyobb teret kap az esetjog közvetlen vizsgálata
során, a doktrína konkrét alkalmazással kapcsolatban.

4. Az értekezés felépítése
Az értekezés felépítése az alábbi struktúrát követi: Az első fejezet a mérlegelési
mozgástér (margin of appreciation) doktrína fogalmával és elnevezésével foglakozik. Ezt
követően a második fejezetben felállítom a doktrína társadalmi és jogi kereteit, az európai
kozmopolita jogrend kontextusában helyezve el a jelenséget. A harmadik fejezetben a
doktrína eredetét és fejlődéstörténetét kutatom. Ezt követi a negyedik fejezetben a doktrína
alkalmazási módjainak és kontextusainak azonosítása. Az ötödik fejezet azokkal az esetekkel
foglalkozik, amikor csak úgy tűnhet, hogy a Bíróság alkalmazza a doktrínát, azonban

11
valójában nem alkalmazza, mert a felülvizsgálati hatalma egyéb korlátjáról, vagy egyszerűen
a mérlegelési mozgástérre való felesleges hivatkozásról van szó. A hatodik fejezettől kezdve
az értekezés már kifejezetten csak a doktrínahasználatra koncentrál. A hatodik fejezetben a
mérlegelési mozgástér (margin) forrását és alanyát, a hetedik fejezetben pedig annak
tényezőit azonosítom. A nyolcadik fejezet az egyes jogokra vonatkozó általános strasbourgi
bírósági gyakorlatot mutatja be a doktrína alkalmazását érintően, a kilencedik fejezet pedig a
doktrínahasználat fő eljárási kontextusát, az arányossági vizsgálatot tárgyalja. Mindezen
elméleti megalapozást követően a tizedik fejezetben rátérek a vonatkozó esetjog vizsgálatára,
kronológiai sorrendben elemezve a mérlegelési mozgástérre hivatkozást tartalmazó magyar
vonatkozású ítéleteket. A tizenegyedik fejezet a magyar ügyek tapasztalatait összegzi az
alkalmazott vizsgálati szempontok alapján. Végül pedig a tizenkettedik fejezetben összegzem
a doktrínára vonatkozó valamennyi megállapításomat, és ennek alapján kísérletet tesze a
Bíróság gyakorlatában működő mérlegelési mozgástér doktrína fogalmi meghatározására.

5. Gyakorlati útmutató
Az értekezésben mindvégig a „mérlegelési mozgástér” (margin of appreciation)
elnevezés szerepel a doktrínára vonatkozóan. Tudatosan kerülöm a szinonimahasználatot,
olykor azonban rövidítésként a „mozgástér” (margin) fogalmat használom.
Egyes kulcsfogalmak mellett zárójelben azok eredeti angol nyelvű megfelelőjét is
megadom, hogy ne legyen félreértés.
A Bíróság döntéseiből származó idézetek saját fordításban, többnyire a főszövegtől
eltérő betűmérettel és kurziválva szerepelnek. A saját fordítás használatának indoka a
következetes, pontos terminológia kidolgozására való törekvés.
Az Emberi Jogok Európai Egyezménye és az Emberi Jogok Európai Bírósága
„Egyezmény” illetve „Bíróság” rövidítéssel szerepelnek, kivéve azokat az eseteket, amikor a
teljes név kiírása szükséges annak érdekében, hogy ne tévesszük össze ezeket más
intézményekkel.
A főszövegben csak a kérelmező nevével (pl. Rekvényi ügy), a lábjegyzetekben pedig
akként jelölöm a Bíróság döntéseit, hogy magyarul megadom azok címét, majd zárójelben
feltüntetem az ügy számát, a döntéshozatal időpontját és a releváns bekezdéseket
[pl. Rekvényi c. Magyarország (25390/94, 1999.V.20., 43. bek.)]. Ettől csak a magyar ügyek
tapasztalatainak összegzésekor térek el, ahol az egyszerűség kedvéért kizárólag a kérelmezők
nevével jelölöm a hivatkozott ítéleteket. (A „c.” rövidítést „kontra”-ként kell ejteni.)

12

I. A MÉRLEGELÉSI MOZGÁSTÉR FOGALMA
A mérlegelési mozgástér (margin of appreciation) fogalmához két kérdéskör tartozik: a
mérlegelési mozgástér doktrína fogalmi meghatározása, valamint a mérlegelési mozgástérként
való elnevezés igazolása.

1. A doktrína fogalmi meghatározása
A mérlegelési mozgástér (margin of appreciation) doktrína fogalmi meghatározása
körében azt vizsgáljuk, hogy fogalmi szinten mit jelent maga a mérlegelési mozgástér és
annak alkalmazása, valamint hogy miért tekintünk doktrínaként e jelenségre.

1.1. A mérlegelési mozgástér koncepciója
A jogirodalomban számos fogalmi meghatározást találni a mérlegelési mozgástérre
(margin of appreciation). Yourow úgy írja le, mint „cselekvési szabadságot; manőverezési,
légzési vagy mozgásteret; avagy hibázási és tiszteletben tartott tartományt”, amelyet a
strasbourgi Bíróság enged a nemzeti törvényhozó, végrehajtó, közigazgatási és bírói
szerveknek azelőtt, hogy megállapítana bármilyen egyezménysértést. 3 O’Boyle szerint a
doktrína lényege, hogy „az Egyezményben részes államok bizonyos mértékű, európai
felügyeletnek alávetett szabadsággal bírnak az Egyezményben szereplő jogokkal kapcsolatos
jogalkotási, közigazgatási vagy bírósági aktusaikkal kapcsolatban”.4 Arai-Takahashi „a
kormány által az Egyezmény rendelkezéseinek alkalmazása során élvezett mozgástérről”
beszél.5 Benvenisti is hasonlóan, úgy írja le a doktrínát, mint „minden társadalom bizonyos
mozgásterét az egyéni jogok és a nemzeti érdekek vagy a különböző erkölcsi meggyőződések
közötti jellemző konfliktusok megoldásában”.6 Greer „sávszélességre”, vagyis egy
„manőverezési térre” utal, amelyet a strasbourgi Bíróság kész engedni a nemzeti

3

H.C. Yourow: The Margin of Appreciation Doctrine in the Dynamics of European Human Rights
Jurisprudence. Kluwer, The Hague, 1996, 13.
4
Harris, O’Boyle and Warbrick: Law of the European Convention on Human Rights, 2nd edition. Oxford
University Press, 2009, 11.
5
Y. Arai-Takahashi: The margin of appreciation doctrine and the principle of proportionality in the
jurisprudence of the ECHR. Intersentia, Atwerpen/Oxford, 2002, 2.
6
E. Benvenisti: Margin of appreciation, consensus, and universal standards. New York University Journal of
International Law and Politics, Vol. 31, No. 4, 1999, 843.
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hatóságoknak a kötelezettségeik teljesítésében.7 Merrils „diszkréciós területről” beszél.8
Callewaert szerint a mérlegelési mozgástér (margin of appreciation) az „immunitás” egy
finom formája, amelyből kisebb intenzitású felülvizsgálat következik, mint amelyre hatalma
lenne a Bíróságnak a joghatóságát meghatározó 32. Cikk értelmében.9
Kratochvíl megfigyelése szerint a doktrína legtöbb fogalmi meghatározása arra az
engedményre összpontosít, amelyben a Bíróság részesíti az államokat. Egyes fenti definíciók
általános jellemzőjeként egy „teret” azonosít, amelyben az államok szabadon mozoghatnak.
Azt is megállapítja azonban, hogy bizonytalanság van a doktrína konceptualizálásában. Míg
ugyanis egyes meghatározások az Egyezmény alkalmazására, mások a jogok és a közérdek
közötti konfliktus megoldására, megint mások pedig a kötelezettségek teljesítésének körében
fennálló választásra utalnak. Kratochvíl bizonyos fokig absztrahálja a mások általi
meghatározásokat, és ennek alapján egyszerűen deferenciaként (deference) írja le a doktrínát.
A „hódolat, tisztelet"10 jelentést hordozó „deferencia” fogalom ugyanis azt jelenti a
strasbourgi gyakorlatban, hogy a Bíróság valamely okból tiszteletben tartja a nemzeti
döntéseket. A deferencia kérdése Gárdos megfogalmazása szerint annak vizsgálata, hogy a
Bíróság felismeri-e azokat a helyzeteket, amelyekben saját döntéstől tartózkodnia kell, mert
egy állami szerv felhatalmazása és kompetenciája nagyobb a kérdés eldöntéséhez. Ennek
ellentéte az a fajta aktivizmus, amikor a Bíróság minden lehetőséget kihasználva magának
vindikálja a döntés jogát, kevéssé vezetve a szubszidiaritás elve által.11 Mivel azonban
deferencianyújtás nemcsak a mérlegelési mozgástér (margin of appreciation) doktrína
alkalmazása esetén, hanem más okból is előfordul (lásd a felülvizsgálati hatalom egyéb
korlátairól szóló fejezetet), Kratochvíl belátja, hogy a doktrína deferenciaként való
absztrahálása nem visz előrébb, hiszen továbbra is fennmarad a kérdés, hogy kinek, miben és
milyen alapon is nyújt deferenciát a Bíróság.12 Az államnak, a kormánynak, a törvényhozó,
végrehajtó vagy bírói hatalomnak, a „nemzeti hatóságoknak”? Ráhagy valamit vagy rá
hagyatkozik? Az következik belőle, hogy nem állapít meg egyezménysértést, az, hogy el sem
7

S. Greer: The Margin of Appreciation: Interpretation and Discretion under the European Convention on
Human Rights. Council of Europe Publishing, Strasbourg, 2000, 5.
8
J.G. Merrils: The Development of International Law by the European Court of Human Rights. Manchester
University Press, Manchester, 1993, 151.
9
J. Callewaert: Quel avenir pour la marge d’appreciation? In P. Mahoney, F. Matscher, H. Petzold és L.
Wildhaber (eds): Protecting Human Rights: The European Perspective. Studies in Memory of Rolv Ryssdal.
Cologne, Carl Heymanns, 2000, 149.
10
https://idegen-szavak.hu, Tótfalusi I.: Idegenszó-tár. Idegen szavak értelmező és etimológiai szótára. Tinta,
Budapest, 2005.
11
Gárdos F.: Az emberi jogok alkalmazásának lehetőségei a rendes bíróságokon, különös tekintettel a magánjogi
jogvitákra. PhD értekezés, Győr, 2010., 86.
12
J. Kratochvíl: The Inflation of the Margin of Appreciation by the European Court of Human Rights.
Netherlands Quarterly of Human Rights, Vol. 29/3, 2011, 324-357., 327.
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végzi a felülvizsgálatot, vagy az, hogy kisebb intenzitású felülvizsgálatot végez? Kratochvíl
ráadásul figyelmen kívül hagyja, hogy az esetek egy részében a Bíróság anélkül alkalmazza a
doktrínát, hogy bárminemű deferenciát is nyújtana az államnak. Deferenciaként tehát tévesen
írja le a doktrínát.
Brauch szerint a mérlegelési mozgástér (margin of appreciation) „fekete doboz”,
amelynél senki sem lehet biztos abban, hogy ha belemegy egy ügy, mi jön ki belőle. 13 Rasilla
Del Moral a „trójai ló” metaforával írja le ugyanezt.14 Lord Lester szerint pedig a doktrína
fogalma „olyan sikamlós és megfoghatatlan, mint egy angolna”.15 Számos szerző próbálta
már leírni különböző módokon a természetét és működését, de tökéletesen talán még
senkinek sem sikerült. A vonatkozó jogirodalom összesítésére és esetjoggal való
összevetésére van szükség a jelenség tisztázásához és konceptualizálásához.

1.2. A mérlegelési mozgástér doktrínakénti kezelése
Tekintettel arra, hogy a mérlegelési mozgástér (margin of appreciation) koncepciója
doktrínaként terjedt el a szakirodalomban, tisztázást igényel az is, hogy mit jelent a „doktrína”
ebben az összefüggésben. Ez a szó ugyanis kétjelentésű. Jelentheti egyrészt többé-kevésbé
előíró jellegű és részletes szabályok összességét, de utalhat olyan standardok körére is,
amelyek „a viták megoldásának amorf útmutatóiként működnek, gyakran a figyelembe
veendő és mérlegelendő tényezők felsorolásával”.16 Az utóbbi jelentésre példa az angol jog
„tisztességes, igazságos és ésszerű” (fair, just and reasonable)17 követelményhármasa, és ez
utóbbi jelentéstartalom szerint fogadhatjuk el a mérlegelési mozgástér (margin of
appreciation) koncepcióját is doktrínaként. A Bíróság gyakorlatában való igen széles körű
elismertsége és alkalmazása különösen megalapozza a doktrínaként való elismerését.

13

J.A. Brauch: The Margin of Appreciation and the Jurisprudence of the European Court of Human Rights:
Treat to the Rule of Law. Columbia Journal of European Law, Vol. 11, No. 1, 2004-2005, 133.
14
Ignacio de la Rasilla del Moral: The Increasingly Marginal Appreciation of the Margin-of-Appreciation
Doctrine. German Law Journal, Vol. 7, 2006, 611.
15
Lord Lester of Herne Hill, QC: The European Convention on Human Rights in the New Architecture of
Europe: General Report. Proceedings of the 8th International Colloquy on the European Convention on Human
Rights. Az Európai Tanács 1995 szeptemberében Budapesten megrendezett emberi jogi kollokviumán tartott
beszéd, Council of Europe, 1995, 227.
16
E. Tiller and F. Cross: What is Legal Doctrine? Northwestern University Law Review, Vol. 100 No. 1,
Northwestern University School of Law, USA, 2006, 517. A doktrína Tóthfalusi István Idegenszó-tárában is
kettős jelentéssel szerepel. Jelent egyrészt tant, tanítást, elméletet, másrészt elvet, rendszert. (Tóthfalusi I.:
Idegenszó-tár. Tinta, Budapest, 2005.)
17
Caparo Industries Plc v Dickman (1990) 2 AC 605 (HL), 618 (per Lord Bridge).
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2. A doktrína elnevezése
A doktrína fogalmi meghatározásában jelentkező bizonytalanságot és tisztázatlan
többértelműséget tükrözi a doktrína elnevezése is.

2.1. Az elnevezés problematikája
A vizsgált jelenség angol nyelven a „margin of appreciation” néven terjedt el a Bíróság
gyakorlatában és az arra vonatozó nemzetközi szakirodalomban. A margin of appreciation az
angol nyelvben idegen jövevény kifejezés, a francia „marge d’appréciation” szókapcsolat
tükörfordítása. Aki nem ismeri a hátterét és tartalmát, az nehezen tudja megfejteni pontos
jelentését,18 hiszen a kifejezés alkotóelemei, a „margin” és az „appreciation” többjelentésű
szavak, és többféle értelemben alakíthatnak egymással logikailag értelmes szókapcsolatot.
Hogy csak a legrelevánsabb jelentéseket vegyük, a margin jelenthet határt, mozgásteret,
toleranciát, az appreciation pedig helyes megítélést, értékelést, méltánylást.19 Mind a margin,
mind az appreciation jelentései között találunk olyanokat, amelyek inkább az államot
jellemezhetik (mozgástér, helyes megítélés), olyanokat, amelyek inkább a Bíróság
hozzáállását (tolerancia, méltánylás), valamint olyant is, amely mindkettőnek lehet a jelzője
(értékelés, mint a tények állam általi elbírálása, és értékelés, mint az állami döntés Bíróság
általi elismerése). A mérlegelési mozgástér (margin of appreciation) doktrína hátterének és
tartalmának ismerete nélkül az angol anyanyelvűek számára sem könnyű megfejteni a
kifejezés jelentését. Nem sokkal többet mond nekik a margin of appreciation, mint az
„appreciáció margója” a magyarok számára.
Greer szerint a margin of appreciation jelentése azért nem magától értetődő az angolul
beszélők számára, mert a marge d’appreciation, a francia szakkifejezés, amelyből ered,
inkább a margin of assessment/appraisal/estimation (az értékelés/becslés mozgástere)
jelentést hordozza.20 Ez valóban közel áll az igazsághoz, azonban nem ennyire egyértelmű a
helyzet. Egy internetes fordító oldal tizenötféle lehetséges angol nyelvű fordítást sorol fel,

18

H.C. Yourow: The Margin of Appreciation Doctrine in the Dynamics of European Human Rights
Jurisprudence. Kluwer Law International, The Hague, 1996., 14.
19
http://dictzone.com/angol-magyar-szotar.
20
S. Greer: The Margin of Apprecition: Interpretation and discretion under the European Convention on
Human Rights. Human Rights files No. 17, Council of Europe Publishing, 2000, 5.
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eltekintve a nyilvánvaló félrefordításoktól.21 Mindegyik mond valamit a doktrínáról, de egyik
sem fejezi azt ki teljességében. Ezért is érthető, hogy a Bíróság és a jogirodalom nagyrészt
inkább marad a tükörfordításnál.
Sajnálatos módon azonban csak nagyrészt, ugyanis olykor mind a Bíróság, mind a
jogirodalom használ más szavakat és kifejezéseket is látszólag azonos tartalommal, anélkül,
hogy egyértelművé tenné, hogy a mérlegelési mozgástér (margin of appreciation) doktrínára
gondolt-e vagy valami másra. A Bíróság például olykor mérlegelési hatalomnak (power of
appreciation), máskor egyszerűen diszkréciónak (discretion) nevezi a jelenséget, és néha egy
ítéleten belül használja mindhárom fogalmat.22 Ugyanakkor a deferencia (deference)”23 és a
diszkrecionális hatalom (discretionary powers)24 kifejezések is szerepeltek már ítéletekben
hasonló viszonylatban. A változó szóhasználat nem előnyös, mert zavart kelthet a doktrína
felismerésében, természetének megítélésében és más hasonló jogalkalmazási koncepcióktól
való elhatárolásában. Az egységes szóhasználat a jogbiztonság és a félreértésektől mentes
hatékony jogi kommunikáció vitathatatlanul fontos követelménye.25
Az angol nyelvű terminológia egységességének és jelentésbeli egyértelműségének
hiányát tekintve nem lehet csodálkozni azon, hogy a margin of appreciation kifejezés
különböző tagállamok nyelveire való fordítása is nehézségekbe ütközik, és sok nyelvben nem
is létezik egyetlen jól bevált, tökéletes fordítás.
Reprezentatív felmérést végeztem a Bíróság Hivatalában dolgozó különböző
nemzetiségű jogászok között arról, hogy létezik-e a nyelvükben a margin of appreciation
egyetlen

bevett

fordítása,

vagy

különböző

variációk

léteznek

némileg

eltérő

jelentéstartalommal. A felmérés keretében cseh, olasz, orosz, portugál, román és spanyol
kollégákat kérdeztem meg. Csak a portugáloktól és a románoktól kaptam azt a választ, hogy
igen, a margem de apreciação illetve a limita de apreciere az egyetlen, tökéletesen azonos
jelentésű portugál és román fordítás. Persze nekik könnyű, hiszen a latin nyelvcsalád
tagjaiként nem kellett hozzányúlniuk a latin eredetű fogalomhoz, megfelelt nekik a
tükörfordítás. A spanyoloknál azonban már bonyolultabb a helyzet, mert bár ők is átvették a
kifejezést margen de apreciación néven, alkotmánybíróságuk azonban szívesebben használja
a discrecionalidad fogalmat. Az olaszok pedig teljesen elszakadtak az eredeti kifejezéstől, a
21

Margin of discretion, room for discretion, a great deal of discretion, discretionary power, powers of discretion,
discretion, some degree of judgment, wider scope of judgment, margin of decision, some leeway, certain amount
of leeway, certain latitude, flexibility, flexible mandate, room for assessment (http://en.bab.la/dictionary/frenchenglish/marge-d-appreciation).
22
Lásd pl. a Rekvényi c. Magyarország (25390/94, 1999.V.20., 43. bek.) ügyet.
23
Lásd pl. a Tóth Krisztián Barnabás c. Magyarország (48493/06, 2013.II.12., 32. bek.) ügyet.
24
Lásd pl. a Plesó c. Magyarország (41242/08, 2012.X.2., 61. bek.) ügyet.
25
Dudás D. V.: Néhány szó a bírósági nyelvhasználatról. Magyar Jog, 2005/9, 554-548., 554.
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discrecionalità és a valutazione discrezionale fogalmakat használják annak megfelelőjeként.
A nem latin nyelveken beszélő országokban pedig valódi fejtörést okoz a fordítás. Az
oroszoknál például a предел усмотрения (megfontolás határa) és a свобода усмотрения
(megfontolás szabadsága) fordítások vannak használatban, amelyek közül a megkérdezett
jogász az elsőt részesítette előnyben, de szerinte egyik sem fejezi ki tökéletesen a doktrína
tartalmát. A szlovák fordítás a miera volnej uvahy, ami a szabad diszkréció mértéke jelentést
hordozza, a cseh fordítás pedig általában a prostor pro uvážení, vagyis diszkréciós tér. Egyik
fordítás sem tökéletes, melynek oka a „gallicizmus”, amely jelzővel a doktrína elnevezése
illethető. A megkérdezett kollégák egyetértettek abban, hogy a doktrínával való foglalkozás
során az ember minduntalan elvész a fordítási nehézségekben. A németek frappáns megoldást
választottak, ugyanis meghagyták angol nevén a margin of appreciation-t. Fordítják azt
azonban olykor beurteilungsspielraum-nak (megítélési játéktér), ermessensspielraum-nak
(mérlegelési játéktér), beurteilungssphaere-nek (megítélési szféra) és Subsidiarität-nak
(szubszidiaritás) is, ami megerősíti, hogy a fogalom nyelvi jelentése nem egyértelmű, és nincs
mögötte olyan közismert vagy könnyen megismerhető tartalom, amely segítené a különböző
nyelvekre való átültetését.
Hogy a fordítási helyzet vizsgálata kapcsán ne csak a Bíróság Hivatalában dolgozó
jogászok által szolgáltatott információra támaszkodjak, európai uniós jogi dokumentumokat is
megvizsgáltam, amelyekben az EU adatvédelmi biztosa, Bizottsága és Bírósága használták a
margin of appreciation fogalmat a strasbourgi Bíróság gyakorlatában megszokotthoz hasonló
tartalommal. Ezt a vizsgálatot azért tartottam fontosnak elvégezni, mert az uniós jogi
dokumentumok többsége számos hivatalos fordításban szerepel az EUR-Lex uniós jogi
adatbázisban, ami alapján összehasonlító nyelvi elemzést lehet végezni.26 Ugyanez még nem
volt lehetséges a strasbourgi Bíróság döntéseivel kapcsolatban, azok tagállami nyelvekre való,
Bíróság által kontrollált átültetése ugyanis még csak folyamatban volt a kutatás időszakában.
Az uniós jogi vizsgálatba egy adatvédelmi biztosi jelentést, egy bizottsági határozatot és
három bírósági határozatot vontam be úgy, hogy az angol margin of appreciation kifejezés
francia, spanyol, olasz és portugál fordításait vetettem össze, az egyértelműbbnek látszó latin
nyelveknél maradva.27

26

eur-lex.europa.eu
Az európai adatvédelmi biztos adatvédelmi reformcsomagról szóló, 2012. március 7-i véleményének
összefoglalója (2012/C, 192/05, 79. cikk), az EU Bíróság C-356/11 és C-357 számú ügyekben 2012. szeptember
27-én hozott ítélete (70. bek.), az EU Bíróság Nagytanácsának C-337/09.P. számú ügyben 2012. július 19-én
hozott ítélete (58. bek.) és az EU Bíróság C-244/12. számú ügyben (előzetes döntéshozatali eljárásban) 2013.
március 21-én hozott ítélete (23., 24., 29., 31., 41. bek.).
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Az első megfigyelés, hogy már a franciára való visszafordítás sem volt egységes, hiszen
az eredeti marge d’appréciation-on kívül előfordultak a liberté d’appréciation, marge de
manoeuvre és a pouvoir d’appréciation fogalmak is. A spanyol sem volt egységesebb, itt a
margen de apreciación, a margen de discreción és a facultad discrecional kifejezések
szerepeltek. Az olasz fordításokban pedig a margine di valutazione, a margine di
discrezionalità, az avvalere di discrezionalità vagy a potere discrecionale volt olvasható. A
portugál fordítás – a Bíróság Hivatalában dolgozó jogász által szolgáltatott információval
összhangban – nagyjából egységesen a margem de apreciação volt, egyetlen kivétellel, ahol a
margem de manobra szerepelt. Az uniós jogi dokumentumok összehasonlító nyelvi elemzése
tehát megerősítette, hogy a fordítás még a rokon nyelvekben sem egyértelmű, az még az
Európai Uniónál dolgozó hivatásos jogász-nyelvész fordítóknak is fejtörést okoz.
Mindezek alapján nem meglepő, hogy a margin of appreciation angol kifejezésnek a
magyar nyelvben sem alakult ki egységes fordítása. Már a vizsgált uniós dokumentumok
magyar nyelvű fordításában is háromféle fordítás: a „mérlegelési jogkör”, a „mérlegelési
mozgástér” és a „mérlegelési lehetőség” szerepelt, az utóbbi kettő ráadásul egyetlen
dokumentumban. Egy uniós jogi szakirodalmi írásban pedig újabb három variációt, a
„megítélési határt”, az „értékelési hatalmat” és a „diszkrecionalitást” találtam.28
A magyar kormány által közzétett magyar vonatkozású strasbourgi ítéletek fordításaiban
következetesen a „mérlegelési jogkör” szerepel.29 A Legfelsőbb Bíróság (mai Kúria) egyik
hírlevelében ugyanez olvasható, de nemcsak a margin of appreciation fordításaként, hanem a
discretion fordításaként is.30 Az Alkotmánybíróság a IV/2478/2012. számú határozatában
egyszer „mérlegelési lehetőségnek”, kétszer pedig „mérlegelési jogkörnek” nevezi ugyanazt a
jelenséget. Polgári egyik tanulmányában hét variáns (mérlegelési szabadság, diszkréció,
mérlegelési zóna, értékelési sáv, értékelési zóna, mérlegelési kör, mozgástér) szerepel hét
oldalon.31 Masenkó Mavi a „mérlegelési hatalom” fogalmat használja, 32 Szemesi „mérlegelési
jogkört” és „értékelési sávot” ír,33 Grád a „mérlegelési jogkör” és a „diszkrecionális jogkör”

28

Horváth A.: Bevezető. Győri Európai Jogi Hírlevél, VIII. évfolyam 1-2. szám (2005. január – február).
http://igazsagugyiinformaciok.kormany.hu/az-emberi-jogok-europai-birosaganak-iteletei.
30
A Lánchíd Zrt. c. Magyarország (40381/05, 2010.XI.2.) ügy ismertetése (http://www.lb.hu/sites/default/files/
hirlevel/hirlevel-1012.pdf).
31
Polgári E.: A strasbourgi bíróság és az európai konszenzus. Értelmezés vagy utólagos igazolás?
Fundamentum, 2005/1., 5-13.
32
Masenkó Mavi V.: A mérlegelési hatalom problematikája az emberi jogok védelme terén. ACTA HUMANA
9. évfolyam, 2008. 1-2. szám, 3-13., 4.
33
Szemesi S.: A diszkrimináció tilalma az Emberi Jogok Európai Bírósága gyakorlatában. Complex Wolters
Kluwer Kiadó, Budapest, 2009.
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kifejezéseket szerepelteti azonos jelentéssel,34 míg más szerzők kizárólag a „mérlegelési
jogkörnél” maradnak.35 A fordítás nehézségét azonban legjobban az az újságírói riport
tükrözi, amely először „a tagállam kiemelt figyelmet kap” fordítással él, majd a továbbiakban
inkább kihagyja a szövegből az ismeretlen (laikusként, szótár alapján értelmetlen) margin of
appreciation kifejezést.36
Láthatjuk tehát, hogy az Egyezményben részes államokban értelmezési és fordítási
nehézséget okoz a mérlegelési mozgástér (margin of appreciation) doktrína elnevezése, és
hogy ez alól hazánk sem kivétel.
A doktrínával foglalkozó magyar szerzők közül Masenkó Mavi Viktor és Szemesi
Sándor foglalkoztak a fordítás kérdésével, azonban mindketten csak érintőlegesen. Masenkó
Mavi szerint „a margin of appreciation fogalmát leegyszerűsítve, közérthetően mérlegelési
jogkörként is meg lehetne határozni, azonban a koncepció ennél jóval többet jelent, az olyan
elméleti és gyakorlati megfontolásokon alapul, amelyek a mérlegelési hatalom használatát
teszik célszerűvé”.37 Azt azonban nem írja le a szerző, hogy melyek azok a megfontolások,
amelyek a „mérlegelési hatalom” elnevezést indokolnák. Vitathatatlanul előfordul a Bíróság
ítéleteiben a power of appreciation kifejezés a margin of appreciation szinonimájaként, és a
power szónak megfelel a „hatalom” fordítás, azonban ne feledjük, hogy Masenkó Mavi nem a
power, hanem a margin fordításaként szerepelteti a hatalmat, ami nem szabatos.
Szemesi, aki a „mérlegelési jogkör” mellett teszi le voksát, a „diszkrecionális jogkör”
kifejezést kritizálja, mondván, hogy a margin of appreciation mást jelent a Bíróság
gyakorlatában, mint a magyar jogi terminológiában használatos diszkrecionális jogkör
fogalom.38 Nem végzi el azonban annak vizsgálatát, hogy az általa előnyben részesített
mérlegelési jogkör megfeleltethető-e a doktrína tartalmának. Megemlíti ugyan továbbá, hogy
Masenkó Mavi mérlegelési hatalmat ír, de ezzel szemben sem fejti ki álláspontját.
Hiányzik tehát a vonatkozó magyar jogtudományi művekből a fordítási variánsok
helytállóságának alapos vizsgálata és a legmegfelelőbb magyar elnevezés kutatása.
34

Grád A.: Az Emberi Jogok Európai Bíróságának esetjoga, kapcsolattartas.hu/andras/alapjogibiraskodas IIIcsalad,tulajdon es emberi jogok.pdf.
35
Lásd pl. Fodor L.: Az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítélete a zajterhelés csökkentésére tett
intézkedésekről és a bírósági eljárás időtartamáról (Strasbourgi joggyakorlat, 2011/3. JeMa,
www.jema.hu/article.php?c=111); Kovács P.: Kisebbségvédelem az Emberi Jogok Európai Bíróságának
joggyakorlatában (www.jakabffy.ro/nagyakisebbseg/pdf/2004_4_16.pdf).
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Lásd a Független Újságírók Szövetségének Elnöke által a Szima c. Magyarország (29723/11, 2012.X.9., 26.
bek.) ügyben hozott ítéletről készített és www.fusz.hu honlapon közzétett összefoglaló.
37
Masenkó Mavi V.: A mérlegelési hatalom problematikája az emberi jogok védelme terén. ACTA HUMANA
9. évfolyam, 2008. 1-2. szám, 3-13., 4.
38
Szemesi S.: A diszkrimináció tilalma az Emberi Jogok Európai Bírósága gyakorlatában. [Interneten publikált
PhD értekezés, Miskolci Egyetem ÁJK, Deák Ferenc ÁJDI, 2008., 103. (324. lábjegyzet).] Complex Wolters
Kluwer Kiadó, Budapest, 2009.
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De vajon szükség van-e egyáltalán egységes magyar terminológiára olyan körülmények
között, amikor maga a Bíróság sem mindig következetes a fogalomhasználatban, és amikor az
Egyezményben részes többi államban is különböző elnevezések élnek egymás mellett? Legg
véleménye szerint akárhogyan is nevezzük a doktrínát, az mindig ugyanúgy fog működni,
tehát tulajdonképpen mindegy, hogy milyen címkével illetjük.39
Ez bizonyára igaz, azonban akkor is törekedni kell az egységes szóhasználatra,
mégpedig olyanra, amely leginkább kifejezi a doktrína működését. Ez a mind a Bíróságra,
mind a szerződő államokra, mind pedig a jogirodalomra vonatkozó elvárás abból az igényből
fakad, hogy egy emberi jogi ítélkezésben alkalmazott doktrína legyen könnyen felismerhető,
ne alakuljon ki körülötte fogalmi zavar, ne keverjük össze más jelenségekkel elnevezési
pontatlanság miatt.
A

terminológia

egységességének

hiánya

nemcsak

a

„gallicizmus”

formai

következménye, hanem a doktrína tartalmával kapcsolatos zavart is jelez. A doktrína
természetével, működésével kapcsolatos egyértelműség hiánya a fogalmi meghatározások
különbözőségén túl az elnevezés változatosságában is tükröződik. Az elnevezés
egységesítésére való törekvés formai oldalról járulhat hozzá a tartalom tisztázásához. Erős
alapot ad a doktrína megértéséhez, ha már az értekezés elején tisztázzuk az elnevezéssel
kapcsolatos félreértéseket.

2.2. A lehetséges elnevezések
A margin of appreciation magyar fordításaival kapcsolatos első megfigyelés, hogy míg
a „hivatalos” források – mint a kormány, a Kúria és az Alkotmánybíróság – jellemzően a
„mérlegelési jogkör” fogalmat használják, és egy dokumentumon belül jellemzően nem
szerepeltetnek különböző variánsokat, addig a vonatkozó jogirodalomban már színesebb a
kép, mind az elnevezést, mind a szinonimahasználat bőségét illetően. Második megfigyelés,
hogy a legtöbb magyar nyelvű dokumentumban a „mérlegelési jogkör” szerepel a margin of
appreciation fordításaként. Harmadik megfigyelés, hogy az egyik forrásban nemcsak a
margin of appreciation, de discretion is a „mérlegelési jogkör” a fordítást kapta. Negyedik
megfigyelés, hogy a „mérlegelési jogkör” és a „diszkrecionális jogkör” fogalmak használata
is előfordul ugyanarra a jelenségre. Végül pedig a további variánsokra vonatkozóan
megfigyelhető a „mérlegelési” jelző túlsúlya, a „hatalom, lehetőség, szabadság, zóna, kör”
39

A. Legg: The Margin of Appreciation in International Human Rights Law: Deference and Proportionality.
Oxford University Press, Oxford, 2012, 224.
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jelzett szavakhoz társulva. Ezen kívül ritkább az „értékelési” jelző a „sáv vagy zóna” szavak
mellett, valamint a jelző nélküli „mozgástér” és „diszkréció” fogalmak. Mindezekből az
alábbi dilemmák következnek:
Az állami szervek (a kormány és a bíróságok) a jogbiztonság követelményének
megfelelően egységes és a magyar jogrendbe illeszkedő fogalomhasználatra törekednek, és
erre a magyar jogrendszerből ismert mérlegelési jogkör kategóriáját választják. De vajon
valóban megfeleltethető-e a hazai mérlegelési jogkör a margin of appreciation fogalmának?
Fordítható-e továbbá a discretion is mérlegelési jogkörnek, vagy az inkább a diszkrecionális
jogkörünkkel azonos, esetleg valami más? Azonos-e a margin of appreciation-nal? Világos-e
egyáltalán mindenki számára, hogy a mérlegelési és a diszkrecionális jogkör között jelentős
különbség van, és hogy éppen emiatt semmiképpen sem lehet mindkét kategória alá egyszerre
vonni a doktrínát? Lehetséges-e, hogy ez a különbség csak a gyakorló jogászok számára
egyértelmű, míg a jogtudomány legitim módon egymásba csúsztathatja a két kategóriát?
A jogirodalom variánsait tekintve további kérdésként merül fel, hogy kell-e jelző az
elnevezésbe, és ha igen, melyik a használatban lévő variánsok (mérlegelési, értékelési) közül?
A jelzett jelenség pedig legyen inkább térszerű metafora, mint a tér, mozgástér, kör, zóna,
vagy maradjunk az elvontabb hatalom, szabadság, lehetőség fogalmaknál? Ha ez utóbbi,
melyik legyen, hiszen mindháromnak eltérő a jellege és az erőssége? A legjobb magyar
elnevezés kiválasztásához ezeket a kérdéseket kell megválaszolni.

2.3. Az elnevezéssel kapcsolatos dilemmák megválaszolása
Az elnevezéssel kapcsolatos dilemmák megválaszolása a hazai mérlegelési és
diszkrecionális jogkör fogalmak egymástól való elhatárolását, a Bíróság által használt
diszkréció (discretion) fogalom tisztázását, valamint az egyéb fordítási variánsok
helyességének vizsgálatát igényli.

2.3.1. A mérlegelési és a diszkrecionális jogkör elhatárolása

A mérlegelési jogkör és diszkrecionális jogkör fogalmak jól ismertek a hazai
közigazgatási jogból. Egy közigazgatási bíró számára vitán felüli, hogy a diszkrecionális
jogkör a közigazgatási hatóság jogszabály által engedett szabad belátáson alapuló döntési
jogosultságát jelenti, amellyel szemben nincs helye bírósági felülvizsgálatnak. Ezzel szemben
a mérlegelési jogkör a közigazgatási szerv arra vonatkozó – szintén jogszabályon alapuló –
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jogosultsága, hogy mérlegeljen a jogalkotó által meghatározott döntési lehetőségeket, a
jogalkotó által meghatározott mérlegelési szempontok szerint döntsön, vagy jogszabályi
felhatalmazás alapján maga határozza meg a döntése során releváns mérlegelési
szempontokat. A mérlegelési jogkörben hozott közigazgatási döntés bíróság által
felülvizsgálható, és a közigazgatási szervnek számot kell adnia döntésében a figyelembe vett
mérlegelési szempontokról, mégpedig úgy, hogy a mérlegelés „okszerűsége”40 kitűnjék a
döntése indokolásából.41
A jogtudomány ezzel szemben sokkal nagyobb teret átfogó és árnyaltabb
meghatározásokat alkalmaz. Általában nem is mérlegelési és diszkrecionális „jogkörrel”,
hanem az ezeknél bővebb jelentésű diszkrécióval és mérlegeléssel foglalkozik. Így van ez
Kántásnál is, aki különbséget tesz jogalkotói és jogalkalmazói (közigazgatási és bírói)
mérlegelés között, más szempontból pedig intézkedéses és határozathozatalos mérlegelés
között. A jogalkalmazói mérlegelésen belül megkülönböztet bizonyításos (tényállás
megállapítására irányuló), kényszerű (jogi norma fogyatékosságából következő) és
felhatalmazásos (a jogalkotó által kifejezetten lehetővé tett) mérlegelést. Ez utóbbit tekinti
csak valódi mérlegelésnek, és ezen belül megkülönböztet kötött mérlegelést (ahol a jogalkotó
meghatározza a döntési alternatívákat) és szabad mérlegelést (ahol a jogalkotó teljesen
elengedi a jogalkalmazó kezét). A szabad mérlegelést nevezi diszkréciónak, a diszkréciót
tehát a mérlegelés egyik válfajának tekinti. Leírja, hogy a diszkréció több, mint a kötött
mérlegelési jogkör, de kevesebb az önkénynél. Mivel könnyen önkénybe csúszhat,
jogállamban kivételes intézmény. Hazai jogrendszerünkben csak törvényi felhatalmazás
alapján, az abban meghatározott rendkívül szűk körben van lehetőség arra, hogy egy
közigazgatási szerv a köz érdekében saját belátása alapján döntsön. Kántás ilyenként írja le a
rendkívüli helyzetet.42 Ő is egyetért továbbá azzal, hogy minden mérlegelésnek „jogszerűnek”
kell lennie, vagyis jogszabályon kell alapulnia. 43
40

Az okszerűtlenség az értelmező szótár szerint az ésszerűtlenség szinonimája, melyből következően az
okszerűséget az ésszerűség szinonimájának tekinthetjük.
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A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) 339/B. §-a szerint „a mérlegelési jogkörben hozott
közigazgatási határozat akkor tekintendő jogszerűnek, ha a közigazgatási szerv a tényállást kellő mértékben
feltárta, az eljárási szabályokat betartotta, a mérlegelés szempontjai megállapíthatóak, és a határozat
indokolásából a bizonyítékok mérlegelésének okszerűsége kitűnik.”
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Az diszkrecionális jogkör alapvetően az önkényuralmi rendszerek jellemzője. Nálunk a kommunista érában –
főként a rendészeti szervek számára – szintén jellemző volt arra az esetre, amikor jogi norma nem szabályozott
valamely jelenséget, szabályozott ugyan, de eltérést tett lehetővé, vagy csak hatáskört adott döntésre, de
egyáltalán nem határozta meg annak kereteit. A jogállamiság térnyerésével azonban a diszkrecionális jogkörök
kevés kivétellel teljes mértékben visszaszorultak, mérlegelési jogkörré alakultak át. Ma már csak rendkívüli
helyzetekre vonatkozóan maradtak meg. Ezen kívül a külügyi igazgatás körében 2013. július 1. előtt még a
vízumhatóság diszkrecionális jogkörébe tartozott, hogy kibocsát-e három hónapot meg nem haladó tartózkodásra
jogosító vízumot. Egy uniós kötelezettségszegési eljárás következtében azonban 2013 júliusától bevezették e
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A fentiek alapján megállapítható, hogy a közigazgatási bírói joggyakorlat és a
jogtudomány nem feltétlenül értenek egyet abban, hogy a mérlegelési jogkör és a
diszkrecionális jogkör két egymástól teljesen eltérő kategória, vagy a diszkrecionális jogkör a
mérlegelési jogkör egyik válfaja. A kettőt azonban senki sem tekinti azonosnak, így
mindenképpen hibás a margin of appreciation-t hol mérlegelési jogkörnek, hol pedig
diszkrecionális jogkörnek nevezni. A Bíróság gyakorlatában alkalmazott mérlegelési
mozgástér (margin of appreciation) inkább a jogtudományi felfogás szerinti mérlegeléshez,
mint a közigazgatási mérlegelési jogkörhöz áll közel, mert nem korlátozódik a közigazgatási
szervek működésére, és nemcsak határozathozatali, de intézkedési aktusokra is kiterjed.44
Mindazonáltal mindkét kategória alkalmazásával szembeni ellenérv, hogy azok jogszabályon
alapuló „jogkörök”, míg a mérlegelési mozgásteret – mint azt később látni fogjuk – a Bíróság
engedi saját belátása szerint.45 A mérlegelési mozgástér továbbá az Egyezményben részes
államoknak nem „joga” arra, hogy szabadon döntsenek, hanem egy tér, ami tágulhat vagy
szűkülhet a Bíróság döntése alapján, fokozva vagy éppen csökkentve az állam szabadságát az
Egyezménnyel kapcsolatos egyes kérdések megítélésében. Mindezekből következően
határozottan elvethető mind a mérlegelési jogkör, mind pedig a diszkrecionális jogkör
elnevezés. E fogalmak használata a doktrínára azt a téves képzetet keltheti, hogy a doktrína is
azonos jellemzőkkel bír, ami félreértéshez vezethet annak tartalmával és természetével
kapcsolatban.

döntés bírósági felülvizsgálatát, így a korábbi diszkrecionális jogkört ezen a területen is mérlegelési jogkör
váltotta fel.
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Kántás P.: A mérlegelés dilemmái. Jogelméleti Szemle, 2012/4., 2012.XII.18. (online verzió:
http://jesz.ajk.elte.hu/kantas7.html).
44
Létezik olyan bírói és jogtudományi felfogás is, amely nemcsak a közigazgatási szervek jogszabályon alapuló
mérlegelését tekinti mérlegelési jogkörnek, hanem az első fokú bíróságok által elvégzett bizonyításos
mérlegelést is. Hargitai, Kovács és Marosi felhívják a figyelmet a közigazgatási hatóság és az első fokú bíróság
által végzett mérlegelés hasonlatosságára azzal, hogy míg a közigazgatási mérlegelés vonatkozásában a Pp.
339/B. § értelmében mind a jogi, mind a bizonyításos mérlegelés felülmérlegelése tilalmazott, ez a bírói
mérlegelés vonatkozásában a Pp. 206. § (1) bekezdése alapján csak a bizonyítékok mérlegelésére értelmezhető
(Hargita Á., Kovács A., Marosi Z.: Bírság mérlegelése, bírságösszeg meghatározása versenyügyekben.
Jogtudományi Közlöny, LXVI. évf. 2011. február, 91-109., 91-94.). A bírói mérlegelés „mérlegelési jogkörnek”
nevezése azonban nem jelenik meg jogszabályban, míg a közigazgatási mérlegelési jogkör egyértelmű
jogszabályi kategória.
45
Végső soron akármennyire is az Egyezményből fakad annak lehetősége, hogy a Bíróság dönthet a mozgástér
kérdésében (különösen azóta, hogy a mérlegelési mozgástér fogalma bekerült az Egyezmény Preambulumába), a
Bíróság teljesen szabadon dönt arról, hogy alkalmazza-e a doktrínát, és hogy annak alkalmazásakor milyen
tényezőket milyen módon vesz figyelembe.
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2.3.2. A diszkréció jelentése
Itt szükséges szót ejteni a Bíróság ítéleteiben és az angol nyelvű jogirodalomban
gyakran felbukkanó diszkréció (discretion) szó jelentéséről, amelyből olykor a mérlegelési
mozgástér (margin of appreciation) diszkrecionális jogkörnek vagy diszkréciónak való téves
fordítása következik.
Az angol szaknyelvi discretion szót diszkréciónak fordítjuk, azonban e diszkréció nem a
titoktartás, hallgatás jelentést hordozó köznyelvi diszkréció fogalommal azonos, és nem is a
magyar jogrendszerből ismert diszkrecionális jogkörnek vagy a mérlegelési mozgástérnek
(margin of appreciation) felel meg. Jelentése inkább mérlegelési lehetőség, ami nem
feltétlenül jogszabályon alapul, és amibe mind a szabad, mind pedig a kötött mérlegelés bele
tartozik.
Greer szerint a Bíróság gyakorlatában három diszkréció típus létezik: az implementációs
diszkréció, a nemzeti bíróságoknak nyújtott deferencia és a mérlegelési mozgástér (margin of
appreciation).46 Sweeney leírja, hogy a Bíróság időről időre bizonyos diszkréciót enged az
államoknak arra, hogy „azt tegyenek, amit akarnak”. Ő is egyetért azzal, hogy a mérlegelési
mozgásteret meg kell különböztetni attól az általános diszkréciótól, amit az Egyezmény enged
az államoknak abban, hogy részleteiben hogyan biztosítják az emberi jogok védelmét a
nemzeti jogukban (implementációs szabadság). Ő a nemzeti bíróságoknak hagyott térrel nem
foglalkozik, azonban kifejti, hogy a mérlegelési mozgástér – az egyszerű implementációs
szabadsággal szemben – azt fejezi ki, hogy a szerződő államoknak valamennyi terük van ara,
hogy maguk mérlegeljék az egymással szemben álló érdekeket.47
Láthatjuk tehát, hogy a mérlegelési mozgástér (margin of appreciation) nem azonos a
diszkrécióval, hanem annak csak egy válfaja. Minden mérlegelési mozgástér diszkréció, de
nem minden diszkréció mérlegelési mozgástér. Azzal tehát, ha diszkrécióról beszélünk, még
nem tettük egyértelművé, hogy a doktrína alkalmazásáról van-e szó, vagy más jellegű
szabadságról.
A gyakorlatban azonban olykor – mind a Bíróság döntéseiben, mind pedig az azokra
vonatkozó jogirodalmi elemzésekben – összemosódnak a különböző kategóriák, és a
diszkréció (discretion) a mérlegelési mozgástér (margin of appreciation) szinonimájaként
jelenik meg. A doktrína első alkalmazásakor a Bizottság még kifejezetten a diszkréció
46

S. Greer: The Margin of Appreciation: Interpretation and Discretion under the European Convention on
Human Rights. Council of Europe, 2000, 22.
47
J.A. Sweeney: Margin of Appreciation: cultural relativity and the European Court of Human Rights in the
post-cold war era. International and comparative law quarterly, vol. 54, pt. 2 (Apr. 2005), 459-474., 462.
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fogalmat használta a mérlegelési mozgástérre,48 és a Bíróság legfrissebb döntéseiben is
gyakran szerepel e fogalom a mérlegelési mozgástér helyett vagy – főként – mellett.49 Nem
mindig egyértelmű azonban, hogy a mérlegelési mozgástérrel azonos jelentést hordozza-e,
vagy az annál tágabb valódi jelentését. Ez az összemosódás újabb jele annak, hogy zavarok
vannak a doktrína értelmezésében.

2.3.3. Az egyéb variánsok vizsgálata
Miután kimutattuk, hogy a mérlegelési jogkör, diszkrecionális jogkör és diszkréció
fogalmak nem megfelelő választások a doktrína elnevezésére, vizsgáljuk meg a használatban
lévő egyéb fordítási variánsok helytállóságát. Ezek a mérlegelési hatalom, mérlegelési
lehetőség, mérlegelési szabadság, mérlegelési kör, mérlegelési zóna, mérlegelési mozgástér,
az értékelési sáv vagy értékelési zóna, illetve a jelző nélküli mozgástér.
Tekintettel arra, hogy a „margin of appreciation” olyan birtokos szerkezet, melynek
magyar nyelvű fordítása jelzős szerkezetet kíván, elvethető az olyan jelző nélküli fordítás,
mint például az önmagában álló „mozgástér”. Ezt a formulát arra az esetre célszerű
fenntartani, amikor csupán a „margin”-ra keresünk magyar megfelelőt.
Az „értékelési” és a „mérlegelési” jelzők közül az utóbbi a megfelelőbb, mert – bár az
„értékelés” szó közelebb áll az „appreciation” nyelvtani jelentéséhez – a „margin of
appreciation” a mérlegelés jelentést hordozó „discretion” egyik fajtája, így a mérlegelési
jelző jobban illik hozzá.
A jelzett szó keresése kapcsán már leírtam, hogy a „jogkör” azért nem megfelelő
választás, mert jogszabályi felhatalmazottságot feltételez, míg a margin of appreciation nem
jogszabályon, hanem a Bíróság elhatározásán alapul. Az egyéb lehetőségek két csoportba
oszthatók: a hatalom, a szabadság és a lehetőség inkább filozófiai kategóriák, míg a tér, a
mozgástér, a zóna és a kör szavak térszerű metaforák. Egyik variáns sem rossz választás,
hiszen mindegyik kifejezi azt, amit mondani szeretnénk. Azonban azt a fogalmat keressük,
ami a legközelebb áll az eredetihez.
A „hatalom” mellett szólna, hogy a Bíróság maga is gyakran használja a power of
appreciation kifejezést. A hatalom azonban a power szó jelentése, nem pedig a margin-é, mi
pedig a margin fordítását keressük. A „szabadság” és a „lehetőség” már jobban hangzanak,
48

Lásd a Görögország c. Egyesült Királyság („Ciprus”) ügyet (1958, Y.B. Eur. Conv. on H.R. 174-76;
Bizottsági Jelentés 136. bek.).
49
Lásd pl. a Patyi és Mások c. Magyarország (5529/05, 2008.X.7., 39. bek.) ügyet.
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azonban a margin szó – mint a magyar „margó” – ezeknél térszerűbb, és hozzá jellemzően a
széles és a szűk50 jelzők társulnak. Ezért inkább a térszerű metaforák közül érdemes
választani. A legmegfelelőbbnek a „mozgástér” tűnik, mert az fejezi ki legplasztikusabban azt
a tartományt, amelyen belül az állam szabad mérlegelést végez.

2.3.4 Javaslat elnevezésre
Az egységes fogalomhasználatra vonatkozó javaslat tehát a „mérlegelési mozgástér”. Ez
a kifejezés szerepel következetesen a jelen munkában is a doktrína elnevezéseként.
Bekezdésenként egyszer pedig megadom zárójelben az eredeti angol nyelvű kifejezést is,
hogy semmiképpen ne legyen félreértés, és alaposan rögződjön az olvasóban a mérlegelési
mozgástér és a margin of appreciation közötti azonosság.

50

A mozgástér (margin) jelzője angolul szó szerint „keskeny”-t (narrow) jelent, ezt fordítjuk a a mozgástér
beszűkült voltát pontosabban leíró „szűk”-ként.
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II. A DOKTRÍNA TÁRSADALMI ÉS JOGI KERETEI
A mérlegelési mozgástér (margin of appreciation) doktrína természetének és
működésének megértéséhez fontos tisztában lenni azokkal a társadalmi és jogi keretekkel,
amelyek között a doktrína kialakult és amelyeket szolgál.

1. Alapvetések
A Bíróság az Európa Tanács keretein belül működik, amelynek 47 tagállama van, és fő
célja, hogy „közös demokratikus és jogi térséget hozzon létre az egész kontinensen annak
biztosításával, hogy tiszteletben tartják alapvető értékeit: az emberi jogokat, a demokráciát és
a jog uralmát (rule of law)”.51 A Második Világháború után felállt Európa Tanács égisze alatt
1950-ben megszövegezett és 1953 szeptember 3-án életbe lépett Egyezmény válasz volt a
XX. század első felében Európában elkövetett szörnyű emberi jogsértésekre, 52 valamint a
Kelet-Közép Európában uralkodó kommunizmusra.53 Azzal a céllal hozták létre, hogy
biztosítsa az alapvető emberi jogok védelmét az Európa Tanács tagállamaiban. A nemzetközi
szervezet egyik legfontosabb okirataként54 felsorolt egy sor jogot és szabadságot, melyeket
tiszteletben kell tartaniuk a szerződő államoknak, és létrehozott egy szupranacionális
törvényszéket, a Bíróságot, melynek feladata, hogy „biztosítsa a magas szerződő felek által
az Egyezményben és az ahhoz kapcsolódó jegyzőkönyvekben vállalt kötelezettségek
tiszteletben tartását”55, és amely ennek érdekében nemzetközi felügyeletet gyakorol a
szerződő államok felett.
Az Egyezmény rendszere olyan társadalmi keretek között működik, amelyet az európai
országok kulturális és jogi egysége és diverzitása együttesen jellemez.
Az Európa Tanács tagállamainak közös jellemzője a zsidó-keresztény kulturális tradíció,
a demokrácia, a vegyes piacgazdaság, valamint a jól rendezett technológiai infrastruktúrák. A
51

http://www.coe.int/aboutCoe/index.asp?page=nosObjectifs&l=en
G. Quinn: Dangerous Constitutional Moments: The ’tactic of legality’ in Nazi Germany and the Irish Free
State compared. In: Morison et al (eds.): Judges, Transition and Human Rights. Oxford University Press,
Oxford, 2007.
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P. Gallagher: The European Convention on Human Rights and the Margin of Appreciation. UCD Working
Papers in Law, Criminology and Socio-Legal Studies, Research Paper No. 52/2011, University College Dublin,
http://ssrn.com/abstract=1982661., 2.
54
L. Garlicki: Administrative Discretion and the Strasbourg Court. In: The European Court of Human Rights
and the ”margin of appreciation” doctrine: how much discretion if left to the state in human rights matters?
Ed. Cheng-Yi Huang, Institutum Jurisprudentiae Academia Sinica, Taipei, Taiwan, 2010, 54-96, 54.
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Lásd az Egyezmény 19. Cikkét. Megjegyzendő, hogy az Egyezmény előbb kétfokú (a Bizottság és a Bíróság)
általi felülvizsgálatot tett lehetővé államok, egyének és egyének csoportjai számára, 1998. óta pedig a Bíróság
egyedül birkózik meg a panaszokkal.
52
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jogi közösséget az adja, hogy Európa-szerte pluralista (a legtöbb országban parlamentáris)
demokráciák működnek, amelyek bírósági jogorvoslatot tesznek lehetővé az egyének
közhatalommal szembeni védelme érdekében. Az Európa tanácsi tagság feltétele is a
demokratikus kormányzás. Az Európa Tanács tagállamainak többsége továbbá tagja az
Európai Uniónak is, ami további jogi egységet jelent, valamint egyéb közösséget is minden
olyan területen, amelyre kiterjednek az unió közös politikái.
Egyebekben azonban kulturális és jogi sokféleség jellemzi Európát. Történelmi és
kulturális hagyományok választják el egymástól a protestáns anglo-germán „északot” a
katolikus latin „déltől”, vagy mindannyiukat a görög-keleti és török-iszlám tradícióktól.
Eltérő az északi és a mediterrán népek mentalitása. A nyelvek különbözősége is klasszikus
széthúzó tényező. Vannak unitárius és szövetségi államszerkezetek, köztársasági és
monarchikus kormányformák. Fontos a common law és a kontinentális jogrendszerek
különbözősége. Valamennyi szuverén állam megtartja saját alkotmányát, jogszabályait és
egyéb eszközeit az emberi jogok védelme területén. Még mindig van különbség továbbá a
tradicionális nyugati demokráciák és egyes posztkommunista államok56 emberi jogi
szemlélete között.57
Az Egyezmény olyan nemzetközi intézmény, amely közös éthoszon alapuló jogi
közösséget hozott létre az emberi jogok védelmére úgy, hogy tiszteletben tartja a tagállamok
kimeríthetetlen kulturális és ideológiai változatosságát. Értelmezése és alkalmazása során úgy
kell eljárnia a Bíróságnak, hogy hozzájáruljon e csodálatosan gazdag diverzitás
megőrzéséhez, vagy legalább nem ássa azt alá valamennyi társadalomra azonosan érvényes
mereven uniform megoldások keresésével.58 A nemzeti különbségek megnehezítik a közös
európai követelmények felállítását, ezért a Bíróság midig is úgy tekintett az Egyezményre,
mint a legkisebb közös többszörösre,59 és nem követeli meg, hogy valamennyi szerződő

56

Az 1989-91-es eseményeket követően 21 kelet-közép-európai ország csatlakozott az Európa Tanácshoz és az
Egyezményhez. Magyarország 1990. november 6-án helyezte letétbe az Európa Tanácshoz való csatlakozás
okiratait, és 1992. november 5. napján csatlakozott az Egyezményhez, valamint annak több kiegészítő
jegyzőkönyvéhez (lásd az 1991. évi LXXI. törvényt és az 1993. évi XXXI. törvényt).
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Az európai egységről és diverzitásról lásd bővebben: P. Mahoney: Marvellous Richness of Diversity or
Invidious Cultural Relativism? Human Rights Law Journal, Vol. 19. No. 1. Strasbourg, 1998, 1-6., 1., valamint
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Kluwer, The Hague, 1996, 3-6.
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Methods of Interpretation of the Convention (F. Matscher). 1994, 76.
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államban azonos módon ítéljenek meg egy kérdést az arra vonatkozó felfogásaik
különbözősége ellenére.60

2. Kozmopolita jogrend
Az Európa Tanács felállításával, az Egyezmény létrehozásával és annak nemzeti
jogrendszerekbe való átültetésével kozmopolita jogrend jött létre Európában.
A kozmopolita jogrend Stone Sweet felfogásában olyan transznacionális jogrendszer,
amelyben valamennyi közhivatalnok feladata az állam joghatósága alá tartozó bármely
személy emberi jogainak biztosítása. A rendszert decentralizált uralkodó: a nemzeti bíróságok
közössége irányítja, és a nemzeti bíróságok működését a Bíróság ítélkezése koordinálja a
kozmopolita alkotmányként működő Egyezmény alapján. Az uralkodás módja nem „kard és
erszény”, hanem meggyőzően indokolt döntések. Nincs egyetlen szerv, amely magáénak
vindikálhatná a „végső szó jogát”, hanem vertikális és horizontális, kooperatív és kompetitív
dialógus folyik a rendszert képező bíróságok között.61
A kozmopolita jogrend gondolata a kanti békeelméleten alapul, amelyet Kant „Az
erkölcsök metafizikája” (1785) és az „Örök Békéhez” (1795) című politikai filozófiai
írásaiban bontott ki.62 Eszerint az államok csak akkor tudják elérni a béke és szabadság
állapotát, ha alávetik magukat az egyetemesen érvényes közjognak. Az ilyen államok
közösséget alkotnak, amelyben fenn tud maradni a kozmopolita jogrend, ha az államok
köztársasági berendezkedésűek, szétválik a törvényhozó és a végrehajtó hatalom, biztosított
az állampolgárok egyenlősége és nincs önkényuralom. További követelmény a tagok
biztonságának fenntartása érdekében való nemzetközi szerveződés, amit Kant szabad államok
olyan szövetségeként ír le, amely nem vonja el, de korlátozza az államok hatalmát
(szuverenitását).63
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Ilyen kanti értelemben vett jogrend alakult ki az Európa Tanács felállításával 64 előbb tíz
állam politikai szövetségeként, majd az „új alkotmányosság” terjeszkedésével egy mára már
800 millió főt számláló páneurópai térségben.65 Előbb a dél-európai, majd a kelet-középeurópai államok csatlakoztak a rendszerhez, és az Egyezmény valamennyi csatlakozó
államban kifejtette hatását mind az egyének cselekvéseiben, mind a kormányzati és nemzeti
bírói szervek döntéshozatalában, mind pedig a nemzeti jogok tartalmában és nemzetközi
joghoz való viszonyában.66
Az Európa Tanács égisze alatt kialakult kozmopolita jogrend három egymáshoz
kapcsolódó elemből tevődik össze. Egyrészt a nemzeti bíróságokból, amelyek előtt az
egyének közvetlenül érvényesíthetik alapvető jogaikat. Másrészt a Bíróságból, amelyhez
panasszal lehet fordulni a hazai jogorvoslatok kimerítését követően. Harmadrészt pedig
magából az Egyezményből, amelyet a Bíróság „élő eszköznek” tekint, úgy igyekezve azt
értelmezni és alkalmazni, hogy hatékony jogvédelmet biztosítson a térben és időben változó
társadalmi viszonyok között.67 A jogrend uralkodói tehát a nemzeti bíróságok, kormányzója a
strasbourgi Bíróság, alkotmánya pedig az Egyezmény.

2.1. Nemzeti bíróságok
A nemzeti bíróságok első védvonalbeli szerepet töltenek be az Egyezmény
érvényesítésében. Elsősorban az ő feladatuk, hogy féket szabjanak a nemzetközi normákba
ütköző hazai jogalkotói és kormányzati/közigazgatási aktusoknak, és mindezek által
kikényszerítsék országukban az Egyezménynek megfelelő emberi jogi védelmi rezsimet.68
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További, hasonló fejlemény volt a Második Világháborút követően, hogy 1949-ben Nyugat-Európa – az
Amerikai Egyesült Államokkal és Kanadával szövetségben – biztonsági közösséggé kovácsolódott az Északatlanti Szerződés Szervezetének (NATO) égisze alatt. 1952-ben pedig gazdasági közösségként létrejött az
Európai Szén- és Acélközösség, majd 1957-ben az Európai Gazdasági Közösség. Végül 1993-ban létrejött az
Európai Unió, amelyet már nemcsak közös piac, hanem átfogó szupranacionális jogi szabályozás és saját emberi
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A nemzeti bíróságok ezen funkciója abból következik, hogy a szerződő államok
átültették az Egyezményt a nemzeti jogrendjükbe, kötelezővé téve azt a közhatalom számára,
és kikényszeríthetővé bíróságok által.69
Az Egyezmény átültetése alkotmányos pluralizmust és bíróságok közötti versenyt
idézett elő a szerződő és csatlakozó államokban fennálló nemzeti rendben, lerombolta a
központi szuverenitást alábástyázó tanokat (pl. a törvényhozó hatalom szupremáciáját és az
alkotmánybíróságok emberi jogi ítélkezési monopóliumát), és megerősítette a bírói hatalmat a
törvényhozó és a végrehajtó hatalmakkal szemben.70 A bíróságok elhagyhatják a jogalkotó
szándékán alapuló tradicionális jogértelmezést a strasbourgi joggyakorlatból merített
teleologikus (igazságos és értelmes célt kutató) jogértelmezés javára, és a legtöbb tagállamban
mellőzhetik is az Egyezménybe ütköző jogszabályok alkalmazását. Az ekként eljáró rendes
bíróságok de facto alkotmánybíróság szintre emelkednek az Egyezmény mint kozmopolita
alkotmány alkalmazása szempontjából, és e bíróságok jogvédelmi tevékenységét nem a
nemzeti alkotmánybíróság, hanem egy szupranacionális törvényszék, a strasbourgi Bíróság
felügyeli.71
A nemzeti bíróságok kapcsolódó hatásköre és eljárása ugyan nincs meghatározva az
Egyezményben, a bírósághoz való jog és a tisztességes bírósági eljárás (6. Cikk 1. bekezdése),
valamint a hatékony hazai jogorvoslat (13. Cikk) követelményeiből azonban mégis
levezethető az Egyezmény kikényszerítésére vonatkozó feladatuk. Ezt csak a másik két
államhatalmi ággal szembeni függetlenségük esetén tudják teljesíteni, ezért a függetlenség is
szerepel az Egyezményben (6. Cikk 1. bekezdés) meghatározott követelmények között.
Mindezekből következően a nemzeti bíróságok egyrészt elbírálnak nemzetközi jogon
alapuló kérelmeket, vagyis az egyének közvetlenül hivatkozhatnak előttük az Egyezmény
sérelmére. Másrészt vizsgálniuk kell, hogy az alkalmazandó nemzeti jogszabályok nem
ütköznek-e az Egyezménybe, és sok államban mellőzhetik is az Egyezménybe ütköző

törvényhozás és a bíróságok adminisztratív igazgatásának feladata például olyan eljárásrendet kidolgozni, és a
bírói munkavégzés feltételeiről úgy gondoskodni, hogy a bíróságok ne sértsék meg a 6. Cikk 1. bekezdésében
előírt „ésszerű eljáráshossz” követelményét.
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jogszabályok alkalmazását.72 (A hazai szabályozásban ettől eltér a helyzet, mert nálunk a
rendes bíróságok nem mellőzhetik az egyezménysértőnek ítélt jogszabályok alkalmazását.73
Csak annyit tehetnek, hogy az Egyezmény rendelkezéseinek fényében értelmezik az
alkalmazandó jogszabályi rendelkezést,74 amennyiben pedig az nem enged teret értelmezésre,
az előttük folyó eljárás felfüggesztése mellett az Alkotmánybírósághoz fordulnak az
egyezménysértő jogszabályi rendelkezés megsemmisítése érdekében.75) Harmadrészt a
nemzeti bíróságok az Egyezményre vonatkozó saját ítélkezési gyakorlatukon keresztül
szerepet játszanak az Egyezmény értelmezésében és az arra vonatkozó esetjog fejlesztésében.
A helyi jogi kultúrától és politikai akarattól függ, hogy a nemzeti bíróságok mennyiben
gyakorolják ténylegesen az Egyezménnyel kapcsolatos feladataikat. Bizonyos jogi
kultúrákban a bírák a nemzeti jog keretein belül szeretnek maradni, vonakodnak kilépni e
komfortzónából a nemzetközi jog területére. Máshol a politikai hatalom fékezi a bíróságokat
olyan jogi szabályozással, amely kizárja számukra a nemzetközi joggal kapcsolatos egyes
funkciók betöltését. Ha a nemzeti jogi és politikai rend nem támogatják a nemzeti bíróságok
nemzetközi jogrend fenntartásával kapcsolatos aktivitását, a nemzeti bíróságok patthelyzetbe
(kettős kötésbe) kerülnek, mert vagy az egyik oldalnak felelnek meg, vagy a másiknak.
Nemzeti rendbe ágyazottságuk miatt kénytelenek a nemzeti jognál maradni, a nemzetközi
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jogrend érvényesítésével kapcsolatos feladatok pedig közvetlenül a nemzetközi bíróságokra
hárulnak, vagyis az Egyezmény rendszerében a Bíróságra.
Aktív szerepvállalásra irányuló szándék esetén azonban nem akadály, ha a nemzeti
jogrend szerint közvetlenül nem lehet érvényt szerezni az Egyezménynek abból következően,
hogy az nincs teljesen átültetve, és a nemzeti jog nem ad lehetőséget a közvetlen
alkalmazásra. Ilyen esetben is fennmarad ugyanis a nemzeti jogszabályokon keresztül történő
közvetett alkalmazás lehetősége, amely az alkalmazandó nemzeti jogszabályi rendelkezés
egyezménykonform értelmezését jelenti. Akadnak ugyan olyan normák, amelyek nem adnak
lehetőséget értelmezésre, az esetek döntő többségében azonban rendelkezésre áll mozgástér a
normatartalom értelmezésében.
Az egyezménykonform, vagyis az Egyezmény rendelkezéseit és esetjogát figyelembe
lévő normaértelmezés különösen fontos, ha a végrehajtó hatalom mérlegelési jogkörébe eső
döntést kell felülvizsgálni a nemzetközi kötelezettségek fényében.76 Az ilyen döntések csak
bizonyos szempontból vizsgálhatók felül, amely szempontok közül egy a nemzetközi
kötelezettségeknek való megfelelés. Ilyen felülvizsgálat során az egyezménykonform
jogértelmezés lehetővé teszi a nemzeti bíróságok számára, hogy kikényszerítsék a nemzetközi
jogi kötelezettségeknek való megfelelést olyan helyzetben is, amikor arra a politikai hatalom
nem kész.77
A hazai jog egyezménykonform értelmezése során a nemzeti bíróságok helyi
viszonyoknak megfelelő jelentést tulajdoníthatnak a nemzetközi kötelezettségeknek. Az
egészséges fragmentációból származó előny, a nemzetközi jog helyi relevanciájának
kialakítása meghaladja az egységes jelentés szétesésével járó hátrányokat, és a nemzetközi
normák belsővé transzformálásuk esetén is megőrzik nemzetközi minőségüket.
A

helyi

jellegzetességeket

hordozó

nemzeti

bírósági

döntés

Bíróság

általi

elfogadhatóságának feltétele, hogy az eljáró bíróság szervezetileg legyen független attól az
állami szervtől, amelynek tulajdonítható a hivatkozott egyezménysértés. További feltétel,
hogy elé lehessen vinni az adott panaszt, és lehetősége legyen azt érdemben, a nemzetközi
kötelezettségek fényében megvizsgálni. A harmadik feltétel, hogy képes legyen megfelelő
jóvátételt nyújtani. Végül pedig az is fontos, hogy az Egyezményből következő standardoknak
76
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megfelelő logikus érvrendszert alkalmazzon, amely meggyőzi a Bíróságot arról, hogy az adott
ügy egyedi körülményei között helyesen alkalmazta az Egyezményt.

2.2. A strasbourgi Bíróság
A strasbourgi székhelyű Bíróság az Egyezmény által létrehozott szupranacionális
törvényszék, amely akként kormányozza az európai kozmopolita jogrendet, hogy felügyeli az
Egyezményben foglaltak érvényesülését.78
Garlicki szerint az Egyezmény rendszerének alapgondolata, hogy elsősorban nemzeti
szinten gondoskodjanak az emberi jogok hatékony védelméről, míg a Bíróság csak
szubszidiárius szerepben felügyelje a nemzeti védelem hatékonyságát, és csak akkor
avatkozzon be, ha kudarcot vallanak a nemzeti védelmi mechanizmusok. A Bíróság másik
fontos szerepe, hogy egyetemes emberi jogi standardokat dolgozzon ki, amelyek valamennyi
szerződő államra kötelezőek. A Bíróságnak az érem mindkét oldalát kell néznie: egyrészt
biztosítania kell az Egyezmény helyes, legalább a minimum standardoknak megfelelő
értelmezését, másrészt viszont mozgásteret szükséges engednie az államoknak abban, hogy
miként alkalmazzák nemzeti szinten ezeket a standardokat.79
Stone Sweet háromfelé bontja a Bíróság kozmopolita jogrendben betöltött kormányzó
funkcióját,

megkülönböztetve

annak

igazságszolgáltatási,

monitoring

és

jogalkotó

szegmenseit. Eszerint a Bíróság egyrészt igazságot szolgáltat az egyéni kérelmezőknek
(igazságszolgáltatási funkció), másrészt felügyeli az alapvető jogok államok általi tiszteletben
tartását (monitoring funkció), harmadrészt pedig meghatározza az Egyezmény által védett
jogok terjedelmét és tartalmát (jogalkotó funkció).80
A Bíróság formális hatalma az első funkcióra, az egyéni kérelmezőknek való
igazságszolgáltatásra van szabva. A kérelmek nagy száma, a Bíróság örökös túlterheltsége azt
mutatja, hogy igen nagy a társadalmi igény az emberi jogok nemzetközi védelmezésére. 81 A
Bíróság elbírálja a szerződő államok ellen benyújtott egyéni kérelmeket, megvizsgálja, hogy
megvalósult-e egyezménysértés, és ennek során felülvizsgálja a nemzeti bírósági – és egyéb –
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döntéseket.82 Egyezménysértés megállapítása esetén kártérítést („igazságos elégtétel” – just
satisfaction) ítélhet meg a kérelmezőknek. A nemzeti jogrendhez és döntésekhez nem nyúlhat,
azonban javaslatokat fogalmazhat meg strukturális problémák megoldására, a döntéseiben
megjelenő elvi megállapítások kötik a nemzeti bíróságokat, és jól indokolt döntései az
iránymutatásának megfelelő jogalkotásra késztetik a nemzeti közpolitika-alkotó tényezőket.83
A Bíróság monitoring funkciója a szerződő államok emberi jogi helyzetének
figyelemmel kísérését és a strukturális problémák megoldásának segítésére törekvést jelenti.
A Bíróság ezt a funkciót is az egyéni kérelmek feldolgozásán keresztül gyakorolja. A legtöbb
elfogadható kérelem84 mögött ugyanis makacs strukturális probléma áll, és a Bíróság segíteni
igyekszik az államokat azok megoldásában. Kiválaszt ügyeket, amelyek jól reprezentálnak
valamely általános problémát, alaposan kidolgozza azokat, meghoz egy döntést, majd tartja
magát ahhoz mindaddig, amíg a probléma meg nem oldódik. Azonos döntések sora születik
hasonló ügyekben, ami rászorítja a felelős államot, hogy tegyen lépéseket a helyzet rendezése
érdekében. A Bíróság monitoring funkciója különösen fontos szerepet játszik olyan államok
esetében, amelyeknél a legsúlyosabb (az élethez való jogot, a kínzás tilalmát és a bírósághoz
való jogot sértő) egyezménysértések is előfordulnak, mert az állam még minimális szinten
sem képes fenntartani a jogvédelmet. A Második Világháborút, majd a szovjet blokk
összeomlását követően az Európa Tanács olyan „fontos” államokat is befogadott, amelyeknél
hiányzott a bíróságok függetlensége, és amelyek az emberi jogvédelem legalapvetőbb
követelményeinek sem feleltek meg.85 Ezek az államok súlyos terhet jelentettek, és egy
részük a mai napig is jelentős terhet jelent a Bíróságnak. Azonban a rendszer dicséretére
legyen mondva, hogy csatlakozásuk óta még a legproblémásabb államok is végrehajtottak
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jelentős jogi reformokat, és keresztül mentek olyan fejlődésen, amely nem történhetett volna
meg az Egyezmény rendszerébe való betagozódásuk nélkül.86
A Bíróság jogalkotó funkciója a nemzetközi standardformáló szerepét jelenti. Az
Egyezményből következő alapvető standardok már kidolgozottak, így ez a funkció napjainkra
inkább csak a nüánszok megfogalmazására és a meglévő standardok új területekhez való
igazítására terjed ki. Ez főként a magasan fejlett jogvédelmi rezsimet működtető államok
vonatkozásában releváns, és a nemzeti jogvédelem mozgásterének finomhangolásában
nyilvánul meg. A magasan fejlett jogvédelmi rendszereket működtető tagállamok (pl.
Németország, Írország vagy Spanyolország) ugyanis leginkább csak olyan területeken
produkálnak ügyeket, amelyeken a védelem szintje csak némileg marad el a más fejlett
rendszerekben meglévőtől. A standardok különbségei nemcsak kérelmeket generálnak, de a
bíróságok közötti versengést is serkentik a standardok formálásában, arra vezetve a
kozmopolita jogrendet, hogy túllépjen a minimalizmuson.87
Amikor nemzeti szinten létezik hatékonynak minősülő bírósági jogorvoslat, és azt a
Bírósághoz fordulás előtt ki is meríti a kérelmező, akkor a Bíróságnak nemzeti bírósági
döntéseket kell felülvizsgálnia. Típusuktól függően viszonyul ezekhez a döntésekhez.
Amennyiben a kérelmező csak a tények nemzeti bíróságok általi megállapítását vagy
értékelését, avagy a nemzeti jog helyes értelmezését és alkalmazását vitatja, és mindez nem
érinti az Egyezményben védett jogokat, a Bíróság jellemzően nem végzi el a felülvizsgálatot,
mondván, hogy nem „negyedfokú” bíróság, az Egyezmény érintettségének hiányában nincs
jogosultsága felülvizsgálatra. Ilyenkor nyilvánvaló megalapozatlanság okából indokolás
nélkül utasítja el a kérelmet.
Ha viszont a nemzeti bíróság az Egyezményre vonatkozó kérdésben dönt, vagy döntése
egyébként felveti az Egyezménnyel való összhang kérdését, a Bíróságnak meg kell vizsgálnia,
hogy a döntés mennyiben felel meg az Egyezményből fakadó követelményeknek. Ebben az
esetben tehát elvégzi a felülvizsgálatot, de kizárólag az Egyezménynek való megfelelés
szempontjából, és figyelembe véve, hogy különböző tényezők alapján indokolt-e tiszteletben
tartania a döntéshez vezető helyi megfontolásokat.
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2.3. Az Egyezmény mint élő eszköz
Az Egyezmény az európai kozmopolita jogrend szupranacionális alkotmánya, amelyet
figyelembe kell venniük a szerződő államoknak, és amely alapján a Bíróság is gyakorolja a
kormányzó funkcióját. Ez a nemzetközi okmány átültetésre került a nemzeti jogrendekbe, és
befolyást gyakorol azok működésére.88
Az Egyezmény szövege azonban több mint hatvan éves, és már megalkotásakor sem
volt alkalmas az általa védett emberi jogokkal kapcsolatos valamennyi probléma
megoldására. A Bíróság esetjoga az, amely értelmezi az Egyezményt a kontinens változó
társadalmi és politikai viszonyaihoz képest, és választ ad az újonnan felmerülő kérdésekre.
Az esetjog az Egyezmény rendszerének szerves részét képezi, a nemzeti szereplőknek tehát
nemcsak az Egyezményt, de a Bíróság alkotta esetjogot is figyelembe kell venniük annak
érdekében, hogy biztosítsák az emberi jogok hatékony hazai védelmét.89
A Bíróság először a Tyrer ügyben mondta ki, hogy „az Egyezmény élő eszköz, melyet
a jelenlegi viszonyok fényében kell értelmezni”.90 A Bíróság az Egyezményt „élő eszköznek”
(living instrument)91 tekinti, és evolutív módon értelmezi annak érdekében, hogy gyakorlati
és hatékony, ne pedig elméleti és illuzórikus legyen a jogvédelem. Az evolutív (vagy más
néven: jogfejlesztő) értelmezés az Egyezményben biztosított jogok aktuális társadalmi és jogi
viszonyok illetve szokások szerinti értelmezését jelenti, nem pedig az akkori viszonyok
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szerinti értelmezést, amikor az Egyezményt megalkották. E szemléletben a Bíróság azon
kreatív és reformer törekvése nyer kifejezést, hogy az Egyezményt megfelelően alkalmazza
olyan viszonyokra, amelyeket nem láthattak előre annak szövegezői.92
Az Egyezmény tehát az európai kozmopolita jogrend olyan szupranacionális
alkotmánya, amelyre vonatkozó esetjog is az alkotmány részét képezi, és amely az idő és a
viszonyok változásával „élő fa”93 módján terebélyesedik és változik. Ezt a változó tartalmat
kell beépíteni a nemzeti jogrendbe, az ebben foglaltakra kell figyelemmel lenniük a nemzeti
bíróságoknak, és ez az, amely alapján a Bíróság is gyakorolja a kormányzó szerepét.

3. A Bíróság és a nemzeti bíróságok viszonya
Yourow szerint jelentős vertikális feszültség van a Bíróság és az államok között abból
adódóan, hogy az Egyezmény felügyeleti hatalommal ruházza fel a Bíróságot az államokat
terhelő kötelezettségek teljesítése vonatkozásában.94 E feszültség kezelésében óriási
jelentőséggel bír, hogy a Bíróság – mint a kozmopolita jogrend kormányzója – miként fogja
fel és kommunikálja az államokhoz, és azon belül is főként a nemzeti bíróságokhoz fűződő
viszonyát.
Schokkenbroek megfigyelése, hogy valahányszor egy személy vagy intézmény
felülvizsgálja más személy vagy intézmény cselekedeteit, az kifejezetten vagy burkoltan, de
kinyilvánítja az adott személyhez vagy intézményez főződő viszonyát. A felülvizsgált
aktushoz való hozzáállása először és mindenekelőtt azon múlik, hogy miként fogja fel ezt a
viszonyt, vagyis hogy megítélése szerint miként vannak felosztva a feladatok és felelősségek
közte és a felülvizsgált személy vagy intézmény között. Minél több teret enged az
alkalmazandó jogi norma az értelmezésnek, annál nagyobb a felülvizsgálati szerv
szabadsága, és annál inkább meg kell vonnia saját határait, vagyis gondosan meg kell
határoznia azt, hogy milyen mértékben tartja tiszteletben a felülvizsgált döntést hozó szerv
szerepét. Ez a felállás nemzeti jogi kontextusban azokat a tágabb értelemben vett

92

M. Tümay: The „Margin of Appreciation Doctrine” Developed by the Case Law of the European Court of
Human Rights. Ankara Law Review, Vol. 5 No. 2 (Vinter 2008), 201-234., 2010.
93
Az „élő fa” metafora használata Baroness Hale of Richmond javaslata. Az Egyezmény mint élő eszköz „fa”
természetéről bővebben a szerző Beanstalk or Living Instrument? How Tall can the ECHR Grow? című
művében lehet olvasni. European Human Rights Reports, 1979-80/2,
http://www.supremecourt.gov.uk/docs/speech_110616.pdf.
94
H.C. Yourow: The Margin of Appreciation Doctrine in the Dynamics of European Human Rights
Jurisprudence. Kluwer, The Hague, 1996, 6-9.

39
alkotmányos kereteket jelenti, amelyek meghatározzák a nemzeti bíróságok szerepét a
jogalkotó és a végrehajtó hatalomhoz képest.95
Schokkenbroek szerint a Bíróság is hasonló alkotmányos keretek között működik. Az
általa elvégzett felülvizsgálat terjedelme azon múlik, hogy miként fogja fel a kérelmezett
államhoz fűződő viszonyát. Felfogása pedig egyértelmű a hatalommegosztási keretekről.
Számos ügyben kinyilvánította, hogy az Egyezmény első helyen a szerződő államokra hagyja
a benne rögzített jogok és szabadságok biztosítását, míg a saját szerepe szubszidiárius. 96 Az
Egyezményre mint egyfajta transznacionális alkotmányra tekint, de nem gyakorol
szuverenitást

a nemzeti

jogrendeken belül,

esetjoga csak a nemzeti

szereplők

együttműködése útján nyerhet nemzeti szintű befolyást. Küldetésének teljesülése a
tagállamok jóhiszeműségének és folyamatos együttműködésének függvénye. 97 Az egyes
szereplők vertikális és horizontális együttműködése és versengése eredményeként javulhat a
védelmi szint.
Ebben a rendszerben Stone Sweet szerint „decentralizált szuverenitásról” beszélhetünk,
amelynek működése három fontos tényezőn alapul. Egyrészt a Bíróság hatalmas energiákat
fektet a közönsége meggyőzésébe arról, hogy átlátja a viták gazdagságát és sajátosságait, és
tisztában van azzal, ha sokféle szabályozási változat van jelen Európában. Ítéleteiben
gondosan megjeleníti a nemzeti szinten lefolytatott eljárásokat, rögzíti a releváns nemzeti
jogot (és relevanciája esetén a nemzetközi gyakorlatot is), valamint a felek érveit. Mindezeket
akkor sem hagyja ki az értékelésből, ha megállapítja az egyezménysértést. Ha pedig nemzeti
jogi norma szintjén észlel egyezménysértést, iránymutatást ad az adott jogszabály
módosítására vonatkozóan.
Másrészt a Bíróság kifejlesztette az arányossági vizsgálat intézményét, amit
gyakorlatilag valamennyi Egyezményben szereplő joggal kapcsolatban alkalmaz, és
megköveteli alkalmazását a nemzeti bíróságoktól is. A jogok érvényesítése sokszor függ a
helyi jogi és egyéb viszonyoktól, és a Bíróság részben annak meghatározására használja az
arányossági vizsgálatot, hogy mekkora szabadságot engedjen az államoknak az emberi jogok
korlátozásában.
A „decentralizált szuverenitás” működésének harmadik tényezője a nemzeti bírák
ösztönzöttsége arra, hogy kövessék a Bíróság progresszív joggyakorlatát és emeljék saját
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standardjaikat. Több szempontból is logikus ez az ösztönzöttség. Először is a nemzeti
bíróságok védettebbek egy strasbourgi bírósági eljárásban, ha már maguk kikényszerítik az
állami hatóságoktól az Egyezményben foglalt jogok tiszteletben tartását és biztosítását
(„büntetés-elkerülő” racionálé). Másrészt az egyének és a civil szervezetek szívesen
hivatkoznak az Egyezményre már a nemzeti bíróságok előtt is annak érdekében, hogy elérjék
a hazai jog vagy politika reformját. Ilyen esetekben a nemzeti bíróságok körbesáncolhatják az
egyezményes jogokat, hogy növeljék a törvényhozó és a végrehajtó hatalommal szembeni
hatalmukat. Harmadrészt pedig a kozmopolita jogrend hatékonyságának növekedésével
párhuzamosan nő a hazai felsőbíróságok ahhoz fűződő érdeke, hogy befolyást gyakoroljanak
a strasbourgi esetjog alakulására. Még a saját autonómiájára legféltékenyebb nemzeti bíróság
számára is olcsóbb megoldás a konstruktív elkötelezettség, mint az elhatárolódás vagy a nyílt
szembenállás. A hazai szerveződéseket tekintve pedig sokkal attraktívabb saját hatalmat
gyakorolni a kozmopolita jogrenden belül, mint a törvényhozó hatalom vagy az
alkotmánybíróság részére átengedni azt.98
A nemzeti bíróságok és a Bíróság viszonyát tehát dinamikus együttműködés jellemzi,
amely a Bíróság szerepfelfogásán alapul, amelyet közös döntéshozatali metódus jellemez, és
amelyben mind a Bíróság, mind a nemzeti bíróságok aktív szerepet játszanak.

4. A bíróságok közötti dialógus
A kozmopolita jogrendet a nemzeti védelem hiányosságai aktiválják, és az működése
során irányzékot ad a nemzeti védelemnek, hogy hogyan kellene működnie. Ez a folyamat –
mint fentebb láttuk – együttműködést igényel a Bíróság és a nemzeti bíróságok között, és a
bíróságok közötti együttműködés dialógus útján valósul meg. A dialógus olyan „vita”, melyet
közös cél, rendszeresség, hatékony megoldásra törekvés és kölcsönös kompromisszumkészség jellemez.99
A kozmopolita rendet működtető dialógussal kapcsolatban Garlicki szerint alapvetően
háromféle felállás képzelhető el:
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E.: Judicial Dialogue or National Monologue? – The International Law and Hungarian Courts. ELTE Law
Journal (2013) Volume 1, No. 1., http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2332172., 17-19.
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Az egyik, hogy a nemzeti bíróságok átültetik gyakorlatukba a meglévő strasbourgi
esetjogot. Ez leginkább az „új demokráciákra” jellemző, amelyek akkor csatlakoztak az
Egyezményhez, amikor annak már jól ki volt alakulva az esetjoga, és abban a nemzeti
bíróságok egyértelmű megoldásokat találtak a náluk újonnan felmerülő problémákra. Ebben
az esetben a megoldás egyértelműségéből következően a nemzeti bíróságok döntéseit
jellemzően nem támadják meg a Bíróság előtt, vagy ha mégis, az ilyen kérelem
elfogadhatatlanként, indokolás nélkül kerül elutasításra nyilvánvaló megalapozatlanság miatt.
A másik együttműködési forma akkor jellemző, amikor a felmerülő emberi jogi
problémára nincs pontos vagy egyértelmű válasz a strasbourgi esetjogban, mert a Bíróság
meghagyja a nemzeti hatóságoknak az adott típusú probléma megítélését. Ilyenkor a nemzeti
bíróságok maguk dolgoznak ki megoldásokat, amelyek utóbb megtámadhatók a Bíróság
előtt. A Bíróság szubszidiárius szerepéből, az emberi jogok elsődleges védelmének nemzeti
szintre helyezéséből következik, hogy az államoknak mozgásteret szükséges adni az ilyen
önálló döntésekhez, és tiszteletben kell tartani, hogy ezek a döntések helyi sajátosságokat
hordoznak. Ebből a szükségletből nőtt ki a mérlegelési mozgástér (margin of appreciation)
doktrína.
A harmadik együttműködési forma esetében is van mozgástér, az azonban nem a
Bíróság esetjogából fakad, hanem abból, hogy hasonló kérdéssel még egyáltalán nem
foglalkozott a Bíróság, vagy azért, mert még egyik elé vitt ügyben sem merült fel a probléma,
vagy azért, mert valamilyen okból elkerülte annak megválaszolását. Ilyenkor a nemzeti
bíróságok megszülik saját megoldásukat, amelyet utóbb – annak megtámadása esetén – vagy
elfogad a Bíróság, vagy nem. Ha elfogadja, azzal be is ülteti saját esetjogába új standardként,
vagy mérlegelési mozgástér (margin of appreciation) körébe utalja az adott kérdést. Ha pedig
nem fogadja el, felállítja az irányadó standardokat, amelyeket figyelembe kell venni hasonló
ügyek későbbi elbírálásakor. Ez a harmadik eset azonban igen ritka, mert legalább az
általános elvek szintjén csaknem valamennyi fontos emberi jogi problémakört lefed a
strasbourgi esetjog.100
Az európai államok bíróságai határokon átívelő kommunikációt folytatnak egymással és
a Bírósággal. A Bírósággal folytatott kommunikációjuk annak következménye, hogy az
Egyezményt érintő kérdésekben a Bírósághoz lehet fordulni a hazai bírósági jogorvoslat
kimerítését követően, vagyis a hazai bírósági döntéssel szemben. A Bírósággal folytatott
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kommunikáción keresztül egymással is információt cserélnek, gyakorlatuk ugyanis
megjelenik a strasbourgi döntésekben.101
A nemzeti bíróságoknak a strasbourgi Bírósággal folytatott kommunikációja kevésbé
interaktív, mint az Európai Unió Bírósága viszonylatában az előzetes döntéshozatali eljárás.
Nagyjából abból áll, hogy hivatkoznak a Bíróság döntéseire, és ha azok nem győzik meg őket
a követendő gyakorlat szempontjából, vitába szállnak azokkal.102
Garlicki szerint a nemzeti bíróságok és a Bíróság közötti dialógus hármas kedvező
hatású. Egyrészt a helyi igények és nézetek világosan kommunikált érvényesítése, valamint a
strasbourgi megoldásokkal szembeni értetlenség nyílt felvállalása a nemzeti bírósági
döntésekben nemzetközi standardformáló és joggyakorlat tisztázó hatással bír. Másrészt az
egymás döntéseinek figyelembevétele és az egymás döntéseire való utalás növeli mind a
nemzeti bíróságok, mind a strasbourgi Bíróság legitimációját. Harmadrészt, a legitimáció
növekedése erősíti a nemzeti bírói hatalmat a másik két államhatalmi ággal szemben, ami
segít elérni az emberi jogi szempontból szükséges változásokat a nemzeti jogalkotás és
államigazgatás terén. Slaughter szerint a nemzeti bíróságok és a strasbourgi Bíróság közötti
dialógus mindkét szinten javítja a bírósági döntések minőségét. A nemzeti bíróságok
transznacionális jogközösség részévé emelkednek, erősödik a pozíciójuk az állami
hatalommegosztás rendszerében; elmosódnak a határok a nemzeti és a nemzetközi jog között,
és mindezek következtében kiszélesedik és megerősödik az egyetemes emberi jogok
védelme.103
A Bíróság jól végzett munkája esetén a nemzeti bíróságokkal folytatott kommunikáció
nem dialógus, hanem a Bíróság monológja, amit a nemzeti bíróságok szó nélkül elfogadnak
és beültetnek gyakorlatukba. Ez a siker nagyban függ attól, hogy a strasbourgi döntések
mennyire meggyőzőek. A meggyőzőerő legfontosabb feltételei a világosság és a
következetesség.
Az is siker azonban, ha a Bíróság értelmes visszajelzést kap a felől, hogy esetleg hol
hibázott (illetve hol nem eléggé világos vagy konzisztens a döntése), mert ez továbbviszi a
kommunikációt és javítja a strasbourgi döntések – és ezen keresztül a nemzeti jogvédelmi
rendszerek – minőségét.
A Bíróság és a nemzeti bíróságok közötti együttműködés megakad, ha a Bíróság
egyezménysértőnek ítéli a nemzeti bíróságok álláspontját, de indokolása nem győzi meg a
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nemzeti bíróságokat, ezért azok későbbi döntéseikben is maradnak a „régi” megoldásnál, de
nem kommunikálják, hogy miért tették. Előfordul, hogy egyszerűen csak rögzítik, hogy nem
értenek egyet, vagy azért keresnek – egyébként irreleváns – ténybeli vagy jogi
különbségeket, hogy azok kibúvót képezzenek a strasbourgi álláspont követése alól. Az sem
ritka, hogy egyszerűen csak hallgatnak az ellentétes strasbourgi döntésről. Megakad a
kommunikáció, ha nem fejtik ki ellenvetésüket vagy nem támasztják azt alá érvekkel, hanem
egyszerűen kikerülik a Bíróság döntését.
Ha azonban a nemzeti bíróságok felvállalják egyetnemértésüket, és világosan
kommunikálják, hogy a strasbourgi döntés szerintük miért nem meggyőző vagy helytálló, ez
az üzenet eljuthat a Bírósághoz, és meggyőzheti, hogy változtasson.104 A dialógus tehát ilyen
esetben nem áll le, hanem konstruktívan hozzájárul a jobb megoldások kialakításához.
Ha pedig a nemzeti bíróságok azt is világosan kommunikálják, ha a Bíróság nem
következetesen vagy világosan enged mérlegelési mozgásteret (margin of appreciation),
ezzel felhívják a Bíróságot arra, hogy egyértelműsítse a hivatkozott mozgástér létét, tárgyát,
minőségét, tényezőit és következményét.

5. A mérlegelési mozgástér doktrína szerepe a dialógusban
A Bíróság kifejlesztette a mérlegelési mozgástér (margin of appreciation) doktrínát,
hogy az az Egyezmény értelmezése során segítse annak elhatárolásában, hogy mi az, ami
helyi szintű döntést igényel, és mi az, amiből azonos követelmények következnek valamennyi
állammal szemben azok kulturális és jogi hagyományaitól és felfogásától függetlenül. A
doktrína az egyik legfontosabb eszközévé vált az európai diverzitás, a nemzeti szuverenitás,
az egyes államokban uralkodó többségi akarat és az Egyezményből következő standardok
összehangolásának. Alkalmazásával a Bíróság felosztja maga és a szerződő államok között a
jogok meghatározását és védelmét a szubszidiaritás elve alapján, az arányosság
követelményének megfelelően.105 A doktrína biztosítja a Bíróság és a szerződő államok
közötti káros konfrontációk elkerüléséhez szükséges rugalmasságot, és lehetővé teszi a
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Bíróság számára, hogy összevesse a tagállamok szuverenitását és Egyezményből fakadó
kötelezettségeit.106 A Bíróság nem avatkozik be olyan aktusokba, amelyek a mérlegelési
mozgástér (margin of appreciation) körébe esnek.
A doktrína természetes és elkerülhetetlen terméke a vertikális hatalommegosztásnak.
Ezt a hatalommegosztást a Bíróság határozza meg azáltal, hogy az Egyezmény 19. Cikke
által felhatalmazva minden egyes ügyben teljes körűen értelmezheti a működési kereteit,
különösen az Egyezmény 1. és 19. Cikkét. Mint arra Martens bíró is rámutatott a Cossey107
ítélethez fűzött különvéleményében, az államok nem jogként élvezik a mérlegelési
mozgásteret (margin of appreciation). A Bíróság maga is úgy fogalmazott a Campbell108
ítéletben, hogy figyelemmel „lehet” (may) lenni az államot megillető mérlegelési
mozgástérre. Egy sor nagy jelentőségű ítélet egyáltalán nem utal a doktrínára. Az ahhoz való
folyamodás tehát a Bíróság önkéntes gyakorlata.
A doktrína bizonyos flexibilitást tesz lehetővé a Bíróság részére az Egyezményből
fakadó követelményeknek való megfelelés vizsgálatában, lehetővé téve, hogy a helyi
viszonyokhoz igazodó megoldások szülessenek. Eszköz arra, hogy a Bíróság kifejezésre
juttassa az államokhoz fűződő viszonyáról vallott felfogását, és igazolja a felülvizsgálat
terjedelmének ügyenként változó mértékét. Ebből következően retorikai aspektust is
tartalmaz, amellyel a Bíróság üzenetet küld az államoknak és a kérelmezőknek arról, miként
fogja fel a saját szerepét és a szerződő államok felelősségét.109
A Bíróság azzal, hogy mérlegelési mozgástérre (margin of appreciation) utal egy
döntésben, azt fejezi ki, hogy a kérelmezett államnak szabadsága van valamilyen az
Egyezménnyel kapcsolatos kérdés megítélésében. Lehet, hogy végül mégis megállapít
egyezménysértést, a mozgástérre hivatkozással azonban utal arra, hogy bizonyos kérdésben
mégis volt az államnak mozgástere, még ha nem is volt annak jelentősége a végső döntés
szempontjából.
Hogy ne essék tévedés, pontosan kinek, miben, milyen alapon és mennyi mozgásteret
enged, a Bíróságnak pontosan meg kell határoznia ítéleteiben a mozgástér címzettjét, tárgyát,
alapját és terjedelmét. Ha világosan kommunikálja a mérlegelési mozgásteret (margin of
appreciation), a nemzeti jogalkotó, végrehajtó és bírói szervek számára egyértelművé válik,
hogy hol vannak a határaik, és a nemzeti bíróságok megértik, hogy legközelebb hol kell
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maguknak is meghúzniuk a kormányzat aktusainak határait, illetve hogyan kell
meghatározniuk a helyi jellegzetességek szerinti emberi jogi követelményeket.
Ha azonban a Bíróság többféle – nem tisztázott – értelemben használja a mérlegelési
mozgástér (margin of appreciation) doktrínát, ha nem világos az általa hivatkozott mozgástér
tárgya, tényezői és relevanciája, valamint ha hasonló ügyekben eltérő mozgásteret enged,
mindez elbizonytalanítja a nemzeti szereplőket. Súlyosabb esetben teljes visszautasítást is
kiválthat náluk, mondván, hogy jobb bírái a helyi viszonyoknak, ezért jobban meg tudják
ítélni, hogy hol húzódnak mozgásterük határai.
Valamennyi

szerző

egyetért

abban,

hogy

a

doktrína

jelenlegi

alkalmazása

gyengeségekben szenved. A koncepció eleve bizonytalan, és a Bíróság olykor nem indokolja
meg alaposan (vagy egyáltalán) a mérlegelési mozgástérre (margin of appreciation)
hivatkozást.110 Az is tény, hogy hiába bőséges a strasbourgi gyakorlatot kritizáló
szakirodalom, a doktrína alkalmazása nem látszik változni. A kozmopolita jogrend első
védvonalbeli őreire, a nemzeti bíróságokra vár tehát a feladat, hogy maguk próbálják meg a
kedvező változást elérni. Hatékony eszköz kezükben a kozmopolita jogrendet működtető
dialógus, amely indokolt döntések útján valósul meg a nemzeti bíróságok és a strasbourgi
Bíróság között.
Induljunk ki abból az ideális helyzetből, hogy a nemzeti bíróságok készek szerepet
vállalni az Egyezmény érvényesítésében, érdeklődnek a Bíróság gyakorlata iránt, és hajlandók
dialógusba bocsátkozni mindezekkel kapcsolatban.111 Ahhoz, hogy minőségi kommunikációt
tudjanak folytatni, és ezzel hozzá tudjanak járulni a koncepció tisztázásához és a kozmopolita
jogrend fejlődéséhez, valamint egyáltalán ahhoz, hogy maguk is alkalmazni tudják a
doktrínát, illetve hogy megértsék, hogy az miként határozza meg az egyes államhatalmi ágak
működésének kereteit, szükséges, hogy tisztában legyenek a doktrína természetével és
működésével, valamint a Bíróság ezzel kapcsolatos gyakorlatával.

110

A jogbiztonság fontosságának hangsúlyozásával kapcsolatban lásd pl. a Chapman c. Egyesült Királyság
(27238/95, 2001.I.18., 70. bek.) ügyet.
111
A nemzeti bíróságok általi szerepvállalás esetleges akadályait csak felvillantottuk, azok mélyebb vizsgálata
meghaladta e kutatás kereteit.

46

III. A DOKTRÍNA EREDETE ÉS FEJLŐDÉSTÖRTÉNETE
Egy jogi doktrína természetének és működésének megértéséhez szükség van a doktrína
eredetének tisztázására, valamint kialakulásának és a jelenlegi állapotához vezető fejlődési
stádiumainak ismeretére.

1. A doktrína eredete
A mérlegelési mozgástér (margin of appreciation) koncepciójának gyökerei távolabb
nyúlnak vissza, mint maga az Egyezmény. Eredete a közigazgatási határozatok bírósági
felülvizsgálatára vonatkozó nemzeti hagyományokban keresendő, alkalmazása az európai
nemzeti bíróságok által a közigazgatási aktusok felett gyakorolt felülvizsgálati módszerre
vezethető vissza.112 A doktrína eredete tehát felismerhető a bírósági deferencia számos
európai ország közigazgatási jogában létező hasonló koncepcióiban.113 Ezek a koncepciók a
bíróságok tradicionális tartózkodását tükrözik a kormányzás döntéseibe való beavatkozástól
minden olyan esetben, amikor azt nem teszik nyilvánvalóan szükségessé a körülmények.
Kezdetben tehát a doktrína a közigazgatási mérlegelés nemzeti bírósági felülvizsgálatát
szolgálta, a Bíróság joggyakorlata emelte azt nemzetközi szintre.114 A Bíróság földrajzi
elhelyezkedéséből következett, hogy elsősorban a francia és a német hatás érvényesült, angol
munkanyelvéből pedig az, hogy az angolszász koncepciók is hatást gyakoroltak.115 A francia
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Államtanács (Conseil d’État) által alkalmazott marge d’appreciation koncepció az, amelytől a
Bíróság által kifejlesztett doktrína az elnevezését kölcsönözte.
Sem az Egyezmény előkészítő anyaga (travaux préparatoires), sem pedig maga az
Egyezmény nem utalt a doktrínára. Szövegezőiben még nem merült fel ennek szükségessége,
koncepcióját a joggyakorlat nehézségei izzadták ki. Az államoknak engedhető mérlegelési
mozgástér (margin of appreciation) gondolatát a Bizottság vetette fel, majd a Bíróság
fejlesztette ki esetjogában, amikor szembesült azzal, hogy az Egyezményt térben és időben
meglehetősen változó viszonyok között kell alkalmazni, és a panaszolt aktusok felülvizsgálata
során bizonyos mozgásteret szükséges vagy célszerű hagyni az államoknak. A strasbourgi
szerveknél dolgozó bírák és jogászok magukkal hozták nemzeti jogukból az ott alkalmazott
deferencia felfogásokat, és azok alapján kidolgozták az Egyezményre szabott mérlegelési
mozgástér doktrínát.
Megjegyzést érdemel, hogy a mérlegelési mozgástér (margin of appreciation)
intézménye más emberi jogi nemzetközi döntéshozó szerveknél, így az Emberi Jogok
Amerikaközi Bíróságánál és az ENSZ Emberi Jogi Bizottságánál is létezik, csak kevésbé
kidolgozottan és jelentősen, valamint többnyire a strasbourgi Bíróság gyakorlatából
merítkezően.116

2. A doktrína fejlődéstörténete
A mérlegelési mozgástér (margin of appreciation) ideája már a Bíróság felállítása előtt
megjelent a strasbourgi esetjogban, és doktrínája ötven év alatt az Egyezmény értelmezésének
egyik legfontosabb eszközévé vált.117
A fogalom először 1958-ban, a Bíróság felállítása előtt egy évvel, a Bizottság ún.
„Ciprus” ügyben118 készített jelentésében tűnt fel, mégpedig az Egyezmény derogációt
kimunkálásakor. (lásd A. Legg: The Margin of Appreciation in International Human Rights Law: Deference and
Proportionality. Oxford University Press, Oxford, 2012, 3.)
116
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szabályozó 15. Cikkével kapcsolatban. A jelentés francia nyelvű változatában a marge
d’appreciation kifejezés szerepelt, az angol nyelvűben azonban még nem ennek a
tükörfordítása, a margin of appreciation, hanem valamiféle tartalmi fordítás, a measure of
discretion.119 A Bizottság rögzítette, hogy
„a kérelmezett államnak lehetővé kell tenni bizonyos measure of discretion gyakorlását
annak megítélésében, hogy mit követelnek meg feltétlenül a kényszerítő körülmények.”120

A Bizottság először 1960-ban, a Lawless ügyben121 készített jelentésében – még mindig
a 15. Cikkel kapcsolatban – használta a mérlegelési mozgástér (margin of appreciation)
kifejezést:
„Annak meghatározása során, hogy fennáll-e a nemzet létét fenyegető szükséghelyzet,
bizonyos mérlegelési mozgástérrel (margin of appreciation) kell rendelkezniük a szerződő
államoknak.”122

A mérlegelési mozgástér (margin of appreciation) doktrína a derogációval kapcsolatos
kezdeti alkalmazását követően más területekre is hamar átterjedt a Bizottság gyakorlatában. A
15. Cikk kontextusán kívül először 1963-ban az Iversen ügyben123 a 4. Cikkel kapcsolatban,
kényszermunkával összefüggésben hivatkozott rá a Bizottság. 1968-ban pedig a „Belgian
Linguistic” ügyben124 az Első Kigészítő Jegyzőkönyv 2. Cikkével, az oktatáshoz való joggal
kapcsolatban jelent meg a fogalom, még mindig csak a Bizottság érvei között.
A már említett Lawless ügy volt az első, amelyben a Bíróság ítéletet hozott. Ekkor
(1961-ben) azonban a Bíróság még nem használta a margin of appreciation kifejezést, csak
utalt a Bizottság jelentésére. A mérlegelési mozgástérre (margin of appreciation) hivatkozás a
15. Cikkel kapcsolatban először 1978-ban, az Írország c. Egyesült Királyság ügyben125 jelent
meg a Bíróság ítéletében. Ebben az ítéletben a Bíróság a doktrínából vezette le a derogációra
vonatkozó nemzeti döntés helyességének vélelmét. Leírta, hogy
„a nemzeti hatóságok a fennálló nyomós szükségletekkel való közvetlen és folyamatos
kapcsolatuk révén általában jobb helyzetben vannak a nemzetközi bírónál ahhoz, hogy eldöntsék,
fennáll-e a rendkívüli helyzet, és hogy milyen természetű és terjedelmű derogációra van szükség
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annak elhárításához. E körben a 15. Cikk 1. bekezdése széles mérlegelési mozgásteret (margin of
appreciation) hagy a hatóságoknak.”126

A Bíróság legelőször 1971-ben, a „Vagrancy” ügyben127, a 8. Cikkel kapcsolatban
alkalmazta a doktrínát, ekkor azonban még mérlegelési hatalom (power of appreciation)
néven. A fogvatartottak levelezésének korlátozását arányosnak, vagyis olyannak ítélte, amely
nem lépte túl „a 8. Cikk 2. bekezdése által a szerződő államoknak hagyott mérlegelési
hatalom határait”. Ezt követte 1975-ben a Golder ügy128, hasonló témában, még mindig a
mérlegelési hatalom fogalomhasználattal.
Nehéz felkutatni, hogy a Bíróság melyik ítéletben írta le először a mérlegelési mozgástér
(margin of appreciation) kifejezést. Feltehetőleg az Engel ügy129 volt az 1976-ban, az 5. és a
14. Cikkel kapcsolatban, katonai fegyelmi eljárással összefüggésben.
Még ugyanebben az évben született meg a Handyside ítélet130, amelyben a Bíróság
alaposabban tárgyalta a doktrínát, mégpedig a 10. Cikkel összefüggésben. Többnyire azóta is
az e döntésben foglaltak szerint alkalmazza azt a 8-11. Cikkek szerinti „minősített” jogokkal
kapcsolatban. A releváns részek a következők:
„A Bíróság rámutat arra, hogy az Egyezmény által létrehozott védelmi rendszer
szubszidiárius az emberi jogok biztosításának nemzeti eszközeihez képest (lásd ’Belgian
Linguistic’ ügy, 1968. július, 10. bek.). Az Egyezmény első helyen a szerződő államokra hagyja a
benne rögzített jogok és szabadságok biztosítását. Az általa létesített intézmények hozzájárulnak
ugyan ehhez a feladathoz, de csak eredményt nem hozó eljárások következményeként és csak azt
követően kerülnek bevonásra, hogy kimerítésre került valamennyi hazai jogorvoslat.
Az állami hatóságok közvetlen és folyamatos kapcsolatban vannak az országukban működő
mozgatóerőkkel, ezért általában jobb helyzetben vannak egy nemzetközi bírónál ahhoz, hogy
véleményt alkossanak az [erkölcsi] követelmények konkrét tartalmáról, valamint arról, hogy az
azoknak való megfelelés érdekében szükséges-e a korlátozás vagy büntetés.
(…) Mindazonáltal, első helyen a nemzeti hatóságok feladata a „szükséges” fogalomból
ebben a kontextusban következő nyomós társadalmi szükséglet (pressing social need) valóságának
vizsgálata.
Ebből következően a 10. cikk 2. bekezdése mérlegelési mozgásteret (margin of
appreciation) enged a szerződő államoknak. Ez a mozgástér mind a nemzeti jogalkotót
(’törvényben meghatározott’), mind azokat a szerveket – beleértve a bíróságokat – megilleti,
amelyek feladata a hatályos jogszabályok értelmezése és alkalmazása.
Azonban a 10. Cikk 2. bekezdése nem ruházza fel a szerződő államokat a mérlegelés
korlátlan hatalmával. A Bíróság, amely a Bizottsággal együtt felelős azért, hogy biztosítsa az
126
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államok által vállalt kötelezettségek tiszteletben tartását (19. Cikk), felhatalmazással rendelkezik
arra, hogy végső fórumként eldöntse, egy korlátozás vagy büntetés összeegyeztethető-e a
véleménynyilvánítás szabadságával. A hazai mérlegelési mozgástér (margin of appreciation) tehát
kéz a kézben jár az európai felügyelettel. Ez a felügyelet mind a kifogásolt intézkedés céljára, mint
pedig annak ’szükségességére’ kiterjed; és nemcsak az alapul fekvő jogszabályokra vonatkozik,
hanem az azokat alkalmazó döntésre is, még ha azt független bíróság is hozta.”131

Amikor a Bíróság a fentiek szerint már rutinszerűen alkalmazta a doktrínát a
„minősített” jogok területén, és kiterjesztette azt a „gyenge” jogokra (pl. az Első Kiegészítő
Jegyzőkönyv 1. Cikke) is, kísérletet tett vele új, kevésbé kézenfekvő mezsgyéken, vagyis a
„szigorú” jogokkal (pl. 5. és 6. Cikk), valamint – ugyan elhanyagolható mértékben – az
„abszolút vagy kvázi-abszolút” jogokkal (2., 3., 4. és 7. Cikk) kapcsolatban is. 132 A doktrína
használatában továbbá áthelyeződött a hangsúly az „állami szükséghelyzetekről” a helyi
társadalmi érdekek közötti egyensúlyozásra.133
Mára elmondható, hogy a Bíróság a doktrínát – a jogok erőssége által meghatározott
gyakorisággal és területenként változó jelentőséggel – az Egyezmény és jegyzőkönyvei által
védett csaknem valamennyi joggal kapcsolatban alkalmazza. Napjainkra a strasbourgi
ítélkezés egyik legfontosabb értelmezési eszközévé vált a doktrína.
Használata azonban változást mutat, míg ugyanis a korai években mozgástérre (margin)
hivatkozás esetén a Bíróság jellemzően nem állapított meg egyezménysértést, ma már
gyakran úgy ítéli meg, hogy a kérelmezett állam túllépte a mozgástér határait, és elmarasztalja
az államot. A Bíróság tehát már nemcsak arra alkalmazza a doktrínát, hogy igazolja ez egyéni
jogokba való állami beavatkozásokat.134
2012. február 23-án elkészült az Egyezmény rendszerének megreformálására irányuló
nyilatkozat-tervezet, amely – a tagállami igényeknek megfelelően, a szubszidiaritás elvével
együtt – be kívánta emelni az Egyezmény szövegébe a mérlegelési mozgástér (margin of
appreciation) doktrínát, mégpedig akként, hogy a szerződő államokat „jelentős” mérlegelési
mozgástér illesse meg, és hogy a doktrínának központi szerepe legyen az ügyek
elbírálásában. A civil szervezetek azonban hevesen tiltakoztak az értelmezési elvek ilyen
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kodifikálása ellen, és azt maga a Bíróság is ellenezte, hangsúlyozva, hogy a szubszidiaritás és
a mérlegelési mozgástér (margin of appreciation) nem érdemelnek kiemelést a többi
értelmezési elvhez képest, és hogy a doktrína Egyezménybe emelése kedvezőtlen hatással
lehet az emberi jogok hatékony védelmének biztosítására. Sir Nikolas Bratza, a Bíróság
akkori elnöke ekként szólalt fel a 2012 áprilisában rendezett Brightoni Konferencián:
„A mérlegelési mozgástér (margin of appreciation) változó fogalom, amely nem írható le
precíz definícióval. (…) A Bíróság nem látja sem szükségét sem bölcsességét annak, hogy az
Egyezményben kíséreljék meg szabályozni, kiemelve azt a Bíróság által a rábízott ítélkezési szerep
gyakorlása során kifejlesztett sok más értelmezési eszköz közül.”

Végül az Európai Tanács tagállamai által a Konferencián egyhangúan elfogadott
Brightoni Nyilatkozat csak az Egyezmény Preambulumában rendelte elhelyezni a
szubszidiaritást és a mérlegelési mozgásteret (margin of appreciation), mellőzte a
tagállamokat megillető mozgástér mellől a „jelentős” jelzőt, és a központi szerep
hangsúlyozása helyett azzal az enyhébb megfogalmazással élt, hogy a Bíróságnak csak
„figyelemmel kell” lennie a doktrínára.135 A Brightoni Nyilatkozatban foglaltak szerint
„a Bíróság joggyakorlata alapján egyértelmű, hogy a szerződő államok az eset
körülményeitől és az érintett jogok és szabadságok természetétől függően mérlegelési mozgásteret
(margin of appreciation) élveznek az Egyezmény átültetésének és alkalmazásának mikéntjében. Ez
azt tükrözi, hogy az Egyezmény rendszere szubszidiárius az emberi jogok nemzeti szintű
védelméhez képest, és a nemzeti hatóságok általában jobb helyzetben vannak egy nemzetközi
bíróságnál ahhoz, hogy értékeljék a helyi szükségleteket és feltételeket. A mérlegelési mozgástér
kéz a kézben jár az Egyezmény rendszere alatti felügyelettel. Ennek értelmében a Bíróság szerepe
annak felülvizsgálata, hogy a nemzeti hatóságok által hozott döntések összhangban vannak-e az
Egyezménnyel, tekintettel az államot megillető mérlegelési mozgástérre. (…) (11.)
A Konferencia üdvözni az olyan elveknek a Bíróság joggyakorlatában való kifejlesztését,
mint a szubszidiaritás és a mérlegelési mozgástér (margin of appreciation), és bátorítja a
Bíróságot, hogy hozza előtérbe és alkalmazza konzekvensen ítéleteiben ezeket az elveket. (…)
Az átláthatóság és az elérhetőség értekében a szubszidiaritást és a mérlegelési mozgástér
(margin of appreciation) doktrínát – amint azt a Bíróság esetjoga kifejlesztette – bele kell foglalni
az Egyezmény Preambulumába. (12.)
(…) [A Konferencia] felhívja a Bíróságot, hogy legyen figyelemmel a következetesség
fontosságára az azonos téma aspektusaival kapcsolatos ítéleteiben annak érdekében, hogy
biztosítsa, kumulatív hatásuk továbbra is megfelelő mérlegelési mozgásteret (margin of
appreciation) nyújt a szerződő államok számára. (25.)136
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A Brightoni Nyilatkozatban foglaltak alapján a Miniszteri Bizottság 2013. május 16-án
elfogadta a 15. Kiegészítő Jegyzőkönyvet,137 melynek 1. Cikke beépítette az Egyezmény
Preambulumába a szubszidiaritásra és a mérlegelési mozgástérre (margin of appreciation)
hivatkozást:
„Megerősítve, hogy a szubszidiaritás elvének megfelelően elsődlegesen a Magas Szerződő
Felek felelőssége az Egyezményben és Jegyzőkönyveiben meghatározott jogok és szabadságok
biztosítása, és hogy ennek során az Egyezmény által létesített Emberi Jogok Európai Bírósága
által gyakorolt felülvizsgálati bíráskodásnak alávetett mérlegelési mozgásteret (margin of
appreciation) élveznek,”138

Nem tudni még, hogy a doktrína Egyezménybe emelésének milyen hatása lesz a
joggyakorlatra, illetve hogy lesz-e egyáltalán hatása. A Bíróság feladata lesz annak eldöntése,
hogy milyen jelentőséget kell tulajdonítani ennek a fejleménynek. Lehet, hogy a Bíróság csak
a fennálló status quo egyszerű rögzítésének tekinti majd és csak szimbolikus jelentőséget
tulajdonít neki. De az is lehet, hogy az Egyezményben részes államok követelik majd, hogy a
korábbinál nagyobb jelentőséget tulajdonítson a mérlegelési mozgástérnek (margin of
appreciation). Feltehető, hogy a doktrína Preambulumba emelése újabb – bár önmagában
bizonyára nem elegendő – érv lesz az államok részéről arra, hogy a Bíróság miért ne
állapítson meg egyezménysértést.
Az viszont biztos, hogy a fogalom és annak működése attól még nem vált érthetőbbé,
hogy bekerült az Egyezménybe. Az érthetőség biztosításáról a Bíróságnak kell gondoskodnia
az ítéletei alapos indokolásával.
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IV. A DOKTRÍNA ALKALMAZÁSÁNAK MÓDJA, KONTEXTUSA
Az egyik legfontosabb kérdés a mérlegelési mozgástér (margin of appreciation)
doktrínával kapcsolatban, hogy azt milyen módokon és kontextusban szokta alkalmazni a
Bíróság. Ez a terület alapos tisztázást igényel, mert sem az esetjog, sem a jogirodalom nem ad
róla világos eligazítást.

1. A két alapvető alkalmazási mód
Gallagher és Letsas egyetértenek abban, hogy a doktrína két alkalmazási módját kell
megkülönböztetni, amelyek közül az egyik a Bíróság által végzett felülvizsgálat
intenzitásának határait keresi, a másik pedig az egyéni jogok és a közösségi célok viszonyát
vizsgálja.139
Letsas megfogalmazása szerint itt lényegében arról van szó, hogy a Bíróság arra is
használja a mérlegelési mozgástér (margin of appreciation) fogalmát, ha a kérelmezőnek nem
alapos a panasza (ezt szubsztantív alkalmazásnak nevezi), és arra is, ha érdemben nem
vizsgálja meg a nemzeti hatóságok döntését (ezt strukturális alkalmazásnak nevezi). Ebből a
kettősségből következik, hogy az egyes szerzők hol az arányossági elv másik oldalaként írják
le a doktrínát, hol pedig akként, hogy a Bíróság egyensúlyoz az állami szuverenitás és az
állam Egyezményből fakadó kötelezettségei között.140
Letsas strukturális kategóriáját vizsgálva meg kell jegyezni, hogy a gyakorlatban
nemigen fordul elő, miszerint a Bíróság egy adott kérdést a tagállami mérlegelési mozgástér
(margin of appreciation) körébe utalna, és erre tekintettel egyáltalán ne végezné el a panasz
tárgyát képező állami aktus vagy mulasztás vizsgálatát. A Bíróság ugyanis tartja magát ahhoz
a Handyside ítéletben lefektetett elvhez, hogy „a mérlegelési mozgástér kéz a kézben jár az
európai felügyelettel”141, és ebből következően valamilyen szinten mindig elvégzi a
felülvizsgálatot, és megindokolja, hogy a sérelmezett aktus vagy mulasztás miért vagy miért
nem egyezménysértő. A strukturális alkalmazás inkább arra a kérdésre keresi a választ, hogy a
Bíróság milyen intenzitású (megengedő, átlagos vagy szigorú) felülvizsgálatot végez, és hogy
139
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milyen felülvizsgálati tesztet alkalmaz az adott intenzitáshoz képest. Strukturális
alkalmazásról valójában akkor beszélhetünk, ha a Bíróság „széles” vagy „szűk” mozgásteret
alkalmaz, vagyis erősít vagy gyengít felülvizsgálatának szigorúságán. Amikor teljes
egészében a nemzeti „mérlegelési mozgástér” (vagy diszkréció) körébe utal egy kérdést arra
vonatkozó felülvizsgálat nélkül, gyanakodni kell, hogy valójában nem a doktrína
használatáról, hanem a felülvizsgálati hatalom egyéb korlátjáról van szó.
A strukturális alkalmazással szemben a szubsztantív alkalmazás nem a Bíróság által
gyakorolt felülvizsgálat intenzitásának határait keresi, hanem azt, hogy mekkora szabadság
illeti meg a szerződő államokat az egymással szemben álló egyéni jogok és közösségi érdekek
súlyozásában és mérlegelésében. E szabadság meghatározása az arányossági teszt Bíróság
általi elvégzését igényli, amelynek során felmerülhetnek olyan külső (tehát nem szigorúan az
alapul fekvő tényállásból vagy jogi normákból következő) tényezők, amelyek a kérelmezett
állam javára billenthetik a mérleg nyelvét. Letsas azonban nem gondol ilyen külső
tényezőkre, amelyek a mérlegelési mozgástér (margin of appreciation) fogalom használatát
indokolnák, hanem úgy tekinti, hogy ilyen esetben egyszerűen arról van szó, hogy nem alapos
a kérelmező panasza, és a doktrína felhívása szükségtelen körkörös érvelés (petitio principii).
Felfogása azért sántít, mert szubsztantív alkalmazás esetén a mozgástér tényezők nem
feltétlenül az államot támogatják, és természetesen nem is mindig a kérelmező veszít.
Ilyenkor a Bíróság általában „bizonyos” mozgástérrel érvel, és hagyományos arányossági
tesztet végez úgy, hogy figyelemmel van valamely mozgástér tényezőre.

2. Az alkalmazás kontextusaira vonatkozó felfogások
Shany normaalkalmazási és normaértelmezési alkalmazási kategóriái némileg eltérő
szempontból vizsgálják a doktrínát. Az ő fogalomrendszerében a normaalkalmazással
kapcsolatos doktrínahasználat arról szól, hogy a Bíróságnak milyen mértékben szükséges
tiszteletben tartania a nemzetközi kötelezettségek különböző módokon való végrehajtására
vonatkozó állami döntéseket, míg a normaértelmezéshez kapcsolódó használat „normatív
rugalmasságot” jelent.142
Greer is a doktrína normaértelmezésben és normaalkalmazásban betöltött szerepei
között tesz különbséget. Szerinte azonban a normavégrehajtásban nincs szükség a doktrínára,
mert e téren teljesen nyilvánvaló az államokat megillető diszkréció. Feltehetőleg itt „norma”
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alatt a nemzeti jogszabályokat érti. Végül a következő alkalmazási módok között tesz
különbséget: (a) amikor a Bíróságnak vizsgálnia kell a közérdek és az egyéni jogok
egyensúlyát (ezt Greer a mérlegelési mozgástér hátországának tekinti), (b) az államokat
terhelő pozitív kötelezettségek teljesítése, (c) az Egyezmény homályos fogalmainak
értelmezése (az ún. „melléknévi diszkréció”), valamint (d) az eltérő bánásmód és
megkülönböztetés közötti határ meghúzása a 14. Cikk kontextusában.143
Kratochvíl a doktrína két fő használati esetét és további kevésbé jelentős alkalmazásait
különbözteti meg. Felfogásában az egyik fő használat – Shany fogalomhasználatát követve – a
„normaalkalmazással” kapcsolatos olyan deferencia, amikor a Bíróság nem szól bele abba,
hogy az államok miként alkalmazzák az Egyezményt egy konkrét ténybeli helyzetre. A másik
fő használat pedig a „normaértelmezéssel” kapcsolatos, vagyis a jogok meghatározását érinti,
és ebből következően befolyásolja az államokat az Egyezmény alapján terhelő kötelezettségek
terjedelmét. Az előbbi kategóriát Kratochvíl normaalkalmazási, az utóbbit pedig
normameghatározási alkalmazásnak nevezi. Normaalkalmazás alatt egyrészt annak vizsgálatát
érti, hogy a tények beleilleszkednek-e az Egyezményben szereplő definícióba144 (a pozitív
kötelezettségek azonosítását és teljesítésük eszközének megválasztását is ebbe a kategóriába
sorolja145), másrészt pedig a szóban forgó (egyéni-köz ill. egyéni-egyéni) érdekek közötti
egyensúly állítását sorolja ebbe a kategóriába146. A doktrína normaalkalmazással kapcsolatos
használata pedig Kratochvíl fogalmai szerint azt jelenti, hogy a Bíróság bizonyos mértékig
tiszteletben tartja a „nemzeti hatóságok” döntését az Egyezmény konkrét tényállásra való
alkalmazásában. Nézete szerint a doktrína olyan eszköz, amely hatással van az államokat az
Egyezmény

alkalmazásával

kapcsolatban

terhelő

kötelezettségek

szigorúságára.

A

doktrínából széles vagy szűk mozgástér (margin) következik a normaalkalmazással
kapcsolatban, vagyis különböző magasságokra helyezett ugrólécet kell megugorniuk az
államoknak.147 A normameghatározási alkalmazás ezzel szemben Kratochvíl szerint az,
amikor a mozgástér hatással van egy jog meghatározására vagy valamely – nem a tények
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megítélésére vonatkozó – elvi kérdésre.148 Ezen kívül az általa azonosított további
alkalmazási esetek a kötelezettségek teljesítésére szolgáló eszközök megválasztásával, a
bizonyítékok értékelésével, valamint az Egyezményben szereplő fogalmak homályos
értelmezésével kapcsolatosak.149

Kratochvíl azonban belátja, hogy az egyes alkalmazási

kategóriák nem határolhatók el élesen egymástól, különösen nem az egyéb körbe soroltak.150
Azok fenntartását csak azért tartja indokoltnak, mert a normaértelmezésre vonatkozó
kulturális relativizmust károsabbnak ítéli, mintha az egyéb alkalmazásra vonatkozna.151
Meg kell még említeni két, az előzőektől lényegesen eltérő felfogást. Az egyik O’Boyleé, aki az érintett jogok jellegének tulajdonít jelentőséget, és azokhoz képest a következő
tipikus alkalmazási eseteket azonosítja: (a) közérdekű beavatkozás indokoltsága (8-11.
Cikkek, Első Kiegészítő Jegyzőkönyv 1. Cikk), (b) pozitív kötelezettségek teljesítése, nemzeti
bírósági döntések ellenőrzése (5., 6., 14. Cikkek), (c) szükséghelyzet fennállásának megítélése
és az elhárításához szükséges eszközök kiválasztása (15. Cikk).152 A másik érdekes
megközelítés Spielmann-é, aki egyrészt megkülönbözteti a tényállás megállapítására, a
nemzeti jog értelmezésére és a jogrendszerek szervezése vonatkozó alkalmazást, utalva a
Bíróság ezzel kapcsolatban kikristályosodott és világos gyakorlatára, valamint az Egyezmény
értelmezésére vonatkozó alkalmazást, amely már megosztja az egyes szerzőket.153
A doktrína alkalmazásának eseteire vonatkozó jogirodalmi álláspontok tarkasága és
szemléletbeli megosztottsága egyértelműen mutatja, hogy ez a terület tisztázást igényel. Az
alábbi kérdések fogalmazódnak meg: A mérlegelési mozgástérre (margin of appreciation)
hivatkozás

minden

esetben

a

doktrína

alkalmazása-e,

vagy

olykor

a

Bíróság

felülvizsgálatának egyéb forrásból származó, más alapokon nyugvó, eltérő természetű
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korlátozása? Melyek azok a sajátosságok, amelyek felismerhetővé teszik a doktrína
használatát a felülvizsgálat egyéb korlátaihoz képest? Milyen tényezők játszanak szerepet a
doktrína alkalmazásában, és milyen teszteket alkalmaz a Bíróság az alkalmazásból
következően?
E kérdések tisztázását az alkalmazási esetek azonosításával és egyéb felülvizsgálati
korlátoktól való elhatárolásával érdemes kezdeni.

3. A doktrína alkalmazása
A doktrína alkalmazása alatt itt nem azt értjük, hogy a Bíróság milyen kontextusokban
szokott hivatkozni mérlegelési mozgástérre (margin of appreciation), mert az arra való
hivatkozás nem mindig takar valódi doktrína-használatot, hanem annak azonosítását tűzzük
célul, hogy hol lehet valódi szerepe a doktrínának.
Greer szerint a doktrína „hátországa” ott található, ahol az Egyezményben védett
jogokat közérdekkel vagy demokratikus igényekkel kell összevetni, mert a hatékony
védelem, demokrácia, jogszerűség, szubszidiaritás, felülvizsgálat, közösség és arányosság
elveiből következően ezt a feladatot meg kell osztani a Bíróság és a nemzeti kormányzati és
közigazgatási szervek között. A jogok és kötelezettségek meghatározása azonban közérdek
és demokratikus megfontolások hiányában alapvetően a Bíróságra tartozik, így e körben nem
helyes mérlegelési mozgástérre (margin of appreciation) hivatkozni. Egyéni jogok ütközése
esetén továbbá nincs olyan közérdek, amely mozgásteret indokolna, valamint még közérdek
sem szolgálhat alapul az ún. abszolút jogok (3., 4., 7. Cikk) korlátozására. Így ezekről a
területekről hiányzik a doktrína alkalmazása, vagy az csak nagyon marginális.154 Eszerint a
doktrína alkalmazása az egyéni jogok és közösségi érdekek mérlegelésére vonatkozhat,
mégpedig olyan jogokkal kapcsolatban, amelyek esetében lehetőség van ilyen mérlegelésre.
Az Egyezmény tartalma nem mérlegelhető, ezért a normaértelmezés terén nincs helye a
doktrína alkalmazásának.
A mérlegelési mozgástér (margin of appreciation) tehát olyan kérdésekre vonatkozhat,
amelyek az Egyezmény körébe tartoznak, és amelyekkel kapcsolatban teljes felülvizsgálati
hatalma van a Bíróságnak, azonban a szükséghez képest modulálja e hatalom gyakorlását.
Van egy elfogadható tartomány, amelyen belül többféle módon megvalósulhat az emberi
jogok biztosítása, ezért a Bíróság a szerződő államokra hagyja az ezen belüli választásokat.
154
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Az államok a saját szempontjaik szerint elvégzik a helyzet értékelését (valamilyen fajta
mérlegelést végeznek), és saját megoldást alkalmaznak a helyzetre, amely vagy beleesik a
Bíróság által az Egyezmény szempontjából elfogadhatónak tartott tartományba, vagy nem. A
doktrína alkalmazása ott kezdődik, ahol az Egyezményt kell alkalmazni, így többnyire nem
irányadó a tények feltárására és megállapítására, valamint az Egyezményben foglaltakat nem
érintő nemzeti jogszabályok értelmezésére és alkalmazására. Használata a tényeknek az
Egyezmény szempontjából való értékelésére vonatkozik, de jellemzően ott is csak abban a
körben, ahol nem bírósági, hanem közpolitikai jellegű értékelést kell végezni.
A Bíróság esetjoga alapján Schokkenbroek – a korábban említett Greer-i kategóriáknak
nagyjából megfeleltethetően – három tipikus alkalmazási területet azonosít: (1) ha az
Egyezmény bizonyos rendelkezése különböző érdekek közötti mérlegelést és arányossági
vizsgálatot igényel, (2) ha az Egyezmény rendelkezése bizonytalan kifejezéseket tartalmaz,
(3) ha az államot terhelő pozitív kötelezettségek teljesítésének eszközét kell meghatározni.155
Vizsgáljuk meg e kategóriákat részletesebben.

3.1. Arányossági vizsgálat
Különböző érdekek közötti mérlegelés és az ennek alapjául szolgáló arányossági teszt
elvégzése szükséges az Egyezmény 8-11. Cikkeinek korlátozási klauzuláival kapcsolatban,
amelyek megkövetelik, hogy bármely korlátozás legyen „szükséges egy demokratikus
társadalomban”. Ugyanez érvényes a 14. Cikk alkalmazására annak vizsgálatakor, hogy vane ésszerű arányossági kapcsolat a sérelmezett különbségtétel és az elérni kívánt cél között.
Az Első Kiegészítő Jegyzőkönyv 1. Cikke azt követeli meg, hogy tisztességes egyensúlyt
teremtsenek a közösség általános érdekéből fakadó igények és az egyén alapvető jogai
védelmének követelménye között. A 15. Cikk 1. bekezdésének „eltérő intézkedéseket (…) a
helyzet szükségessége által feltétlenül megkívánt mértékben” megfogalmazása is arányossági
tesztet igényel. Arányossági értékelést kell végezni továbbá akkor is, amikor az Egyezmény
szövegében kifejezetten nem szereplő, de abból következő (implied) korlátozások
megengedhetőségéről kell állást foglalni, mint például az Első Kiegészítő Jegyzőkönyv 3.
Cikkénél.
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3.2. Homályos fogalmak értelmezése
Schokkenbroek megfigyelése szerint a Bíróság akkor is alkalmazza a doktrínát, ha az
Egyezmény irányadó rendelkezései olyan bizonytalan kifejezéseket tartalmaznak, mint a
„nemzet létét fenyegető rendkívüli állapot” a 15. Cikk 1. bekezdésében, a „köz érdekében” és
a „közérdekből” fogalmak az Első Kiegészítő Jegyzőkönyv 1. Cikkében, az „erkölcsök”
fogalma a korlátozó klauzulákban, az „elmebetegek” meghatározás az 5. Cikk 1. bekezdés e)
pontjában, a „tiszteletben tartsák” kifejezés a 8. Cikk (1) bekezdésében, vagy a
„megkülönböztetés” fogalma a 14. Cikkben. Ezekben az esetekben azt kell vizsgálni, hogy a
kérdéses fogalom alkalmazható-e az adott ügy tényállására, illetve hogy milyen
követelmények fakadnak belőle az adott ügyben.

3.3. Pozitív kötelezettségek
Végül pedig a Bíróság olyan esetekben is él a doktrína alkalmazásával, amikor azt
vizsgálja, hogy az állam elmulasztotta-e teljesíteni a kérdéses jog védelmére irányuló, az
Egyezmény valamely rendelkezéséből következő pozitív kötelezettségét.156 Többnyire nem a
pozitív kötelezettségek létének vagy nemlétének eldöntésében enged szabadságot, azzal
kapcsolatban

ugyanis

legtöbbször

maga

foglal

állást,

hanem

megválasztásában, amelyekkel teljesíthetők e kötelezettségek.

157

azon

eszközök

Ilyen értelemben a

mérlegelési mozgástér (margin of appreciation) gyakran „szervezeti szabadság” formájában
jelenik meg, amelyet a Bíróság a szerződő államoknak enged a közérdekű témák (pl. a
bírósági, választási vagy oktatási rendszerek) szabályozásában.
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3.4. Összegzés
Schokkenbroek hármas felosztása jól képezi le a Bíróság gyakorlatát, azonban nem
mindenki ért egyet azzal, hogy a Bíróság a második két esetkörben is a mérlegelési
mozgástér (margin of appreciation) doktrínát alkalmazza. Sweeney szerint például csak az
egymással szemben álló érdekek mérlegelésére vonatkozó alkalmazás létezik.158
A homályos fogalmak tisztázásánál azért nem indokolható a mérlegelési mozgástér
fogalom használata, mert itt nem értékelési „tartományról” beszélhetünk, hanem egyszerűen
az Egyezmény adott tényállásra alkalmazására vonatkozó tagállami diszkrécióról. A pozitív
kötelezettségek teljesítésének eszközére vonatkozó választási szabadság pedig – amennyiben
a kötelezettségek teljesítése jogalkotói feladat – inkább a jogalkotást megillető
implementációs szabadság, mint a mérlegelési mozgástér (margin of appreciation) körébe
esik, vagy legalábbis a kettő határán mozog.159 Fontos különbséget tenni a két dolog között,
míg ugyanis az implementációs szabadság arra vonatkozik, amire az Egyezmény nem határoz
meg konkrét eljárást, addig a mérlegelési mozgástér a Bíróság önkorlátozása olyan témák és
választások felülvizsgálata során, amelyek az államok Egyezményből fakadó kötelezettségei
körébe esnek. Az előbbi szabadság valamennyi jogot vagy szabadságot garantáló
egyezményi rendelkezés vonatkozásában létezik, míg az utóbbi többnyire csak bizonyos
rendelkezésekkel kapcsolatban alkalmazható.
A mérlegelési mozgástér (margin of appreciation) alkalmazásának alapvető, főszabály
szerinti kontextusának tehát indokolt csak az arányossági vizsgálatot tekinteni, figyelemmel
arra is, hogy csak annak keretében nyernek értelmet a strukturális és szubsztantív alkalmazási
metódusok. Strukturális alkalmazás esetén akként, hogy a Bíróság szigorít vagy enyhít az
arányossági teszten, szubsztantív alkalmazás esetén pedig akként, hogy figyelembe vesz
valamely mozgástér tényezőt az egyébként hagyományos arányossági teszt elvégzésekor.
A mérlegelési mozgástér (margin of appreciation) doktrína strukturális és szubsztantív
alkalmazásáról tehát az arányossági vizsgálat kontextusában beszélhetünk. Mint azt már
említettem, strukturális alkalmazásról akkor, ha a Bíróság egy adott jogba való beavatkozás
arányosságának vizsgálatakor a mérlegelési mozgástér valamely tényezőjére figyelemmel
158

J.A. Sweeney: Margin of appreciation: cultural relativity and the European Court of Human Rights in the
post-cold war era. International and comparative law quarterly, vol. 54, pt. 2 (Apr. 2005), 459-474., 462.
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Az Egyezmény például nem határozza meg pontosan, hogy a szerződő államoknak milyen intézkedéseket kell
tenniük a magán- és családi élet tiszteletben tartásának biztosítása érdekében. Ennek ellenére a Bíróság
hatáskörrel rendelkezik annak elbírálására, hogy az állam megfelelően teljesítette-e pozitív kötelezettségeit.
Elfogadhatónak tűnik, hogy bizonyos szabadságot enged annak felülvizsgálata során, hogy a megtett
intézkedések kielégítően biztosították-e a magán- és családi élet tiszteletben tartását.
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erősít vagy gyengít felülvizsgálatának intenzitásán, vagyis a „helyes egyensúly”
hagyományos arányossági mércéjéhez képest szigorúbb vagy enyhébb mércét alkalmaz,
illetve – szélsőséges esetben – el sem végzi a vizsgálatot, hanem ráhagyja a döntést az
államra. Szubsztantív doktrína alkalmazáskor pedig a Bíróság az arányosság szokásos „helyes
egyensúly” mércéjével mér, a mérlegelt tényezők között azonban figyelembe vesz olyan, nem
szorosan az ügy tényállásához vagy az irányadó jogszabályokhoz kapcsolódó (tehát
másodlagos) tényezőket, amelyek mérlegelési mozgástér tényezőként azonosíthatók. A
strukturális alkalmazási módot általában a „szűk” (narrow)160 és „széles” (wide), a
szubsztantív alkalmazási módot pedig „bizonyos” (certain) mérlegelési mozgástér említése
jellemzi.
Mindemellett el kell ismerni, hogy a Bíróság gyakorlatában léteznek az arányossági
vizsgálaton kívüli egyéb, marginális kontextusok (homályos fogalmak és pozitív
kötelezettségek) is, amelyekben a doktrína alkalmazása atipikus jellegzetességeket mutat
(vagyis nem figyelhetők meg a strukturális és szubsztantív alkalmazás sajátosságai).

160

A narrow szó szerinti fordítása „keskeny”, azonban a „szűk” jelző jobban kifejezi a beszűkült mozgástér
természetét.

62

V. A DOKTRÍNA NEMALKALMAZÁSA
A mérlegelési mozgástér (margin of appreciation) doktrína tényleges alkalmazásától
meg kell különböztetni a Bíróság felülvizsgálati hatalma korlátozásának egyéb eseteit,
valamint azokat az eseteket, amikor a Bíróság hivatkozik ugyan mérlegelési mozgástérre,
azonban ténylegesen nem alkalmazza a doktrínát.

1. A felülvizsgálat egyéb korlátai
Míg a felülvizsgálat mérlegelési mozgástéren (margin of appreciation) alapuló
korlátozása a Bíróság saját döntésén múlik, vannak olyan korlátok is, amelyek magából az
Egyezményből következnek. Azzal kapcsolatosak, hogy bizonyos témákat nem, nem teljesen
vagy csak közvetve fed le az Egyezmény. Más szóval, ezek a korlátozások a Bíróság
hatáskörének határait tükrözik.
Schokkenbroek ilyen korlátként azonosítja az Egyezmény tárgyi hatályát, a
„negyedfok” doktrínát, a „nemzeti jogra utalást”, valamint a tényállás feltárásának és
megállapításának gyakorlati korlátait.161 Kategóriái azonban pontatlanok. Először is a tárgyi
hatály alá vonja az implementációs szabadságot, ami vitatható, hiszen a tárgyi hatály arra a
kérdésre adja meg a választ, hogy mi az, ami anyagi jogi értelemben az Egyezmény
alkalmazási körébe tartozik, az implementációs szabadság pedig azt jelenti, hogy az
Egyezmény a nemzeti jogrendre hagyja az Egyezményben szereplő jogok biztosítására
szolgáló nemzeti eljárások kidolgozását. Másrészt indokolatlan kizárólag a tárgyi hatályra
vonatkozóan elismerni a felülvizsgálat joghatóság hiányából fakadó korlátját, ugyanis azonos
a helyzet az Egyezmény személyi és az időbeli hatálya tekintetében is. Harmadrészt, a
„negyedfok doktrína” csak a 6. Cikkel kapcsolatos, azonban hasonló hazai bírósági
diszkréció létezik az egyéb jogokkal kapcsolatban is. Végül pedig indokolatlan külön
kategóriaként kezelni a tények feltárását és megállapítását, hiszen a hazai bírósági diszkréció
értelmében általában eleve nem folyik e körben felülvizsgálat.
Mindent egybevetve a Bíróság általi felülvizsgálat mérlegelési mozgástéren kívüli
következő korlátait indokolt megkülönböztetni: (1) a Bíróság joghatóságának hiánya, (2) a
nemzeti jogalkotást megillető implementációs szabadság, (3) a nemzeti bíróságokat megillető
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J. Schokkenbroek: The Basis, Nature and Application of the Margin-of-Appreciation Doctrine in the CaseLaw of the European Court of Human Rights. Loc. cit., 32-33.
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diszkréció (a „negyedfok” doktrína és egyéb esetek), valamint (4) a nemzeti jog értelmezése
és alkalmazása a nemzeti jognak való megfelelés mint követelmény esetén.

1.1. A Bíróság joghatóságának hiánya
A Bíróság felülvizsgálati hatalma a joghatóságába tartozó ügyekre korlátozódik. Az
Egyezmény mindössze az önmagával és jegyzőkönyveivel való „összeegyeztethetetlenség”
fogalmát használja, a személyi, tárgyi, területi és időbeli joghatóság (ratione personae,
materiae, loci et temporis) kategóriáit és kereteit a Bíróság munkálta ki.162 Ezek
tulajdonképpen az Egyezmény személyi, tárgyi, földrajzi és időbeli hatályát jelentik, és
bármelyikük hiányában az Egyezmény 35. Cikk 3. bekezdés a) pontja és 4. bekezdése
értelmében elfogadhatatlanként kell elutasítani a kérelmet. Ha a Bíróság nem jogosult egy
panasz vizsgálatára, fel sem merülnek a felülvizsgálat terjedelmével kapcsolatos kérdések.
A Bíróság joghatóságával kapcsolatban ritkán merülnek fel a mérlegelési mozgástértől
(margin of appreciation) való elhatárolással kapcsolatos kérdések, mert a joghatósági
kérdéseket érintő ügyek általában kiesnek az elfogadhatósági szűrőn.

1.2. A jogalkotást megillető implementációs szabadság
Az implementációs szabadság – mint már tudjuk – az Egyezmény által védett jogok
biztosítására irányuló eljárások és megoldások megválasztásának szabadsága, ami abból
következik, hogy az Egyezmény nem zárja ki az államok közötti eljárási és technikai
különbségeket a benne foglalt kötelezettségek végrehajtásának részleteiben (pl. a bírósági,
oktatási vagy választási rendszerek meghatározásában). Különösen jellemző ez a 6. Cikkre,
mert itt a Bíróság a nemzeti bírósági eljárás összegészében való tisztességességével
(procedural fairness) foglalkozik, széles implementációs szabadságot engedve az eljárás
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Az Egyezmény 35. Cikk 3. bekezdés a) pontja értelmében „a Bíróság az (…) egyéni kérelmet
elfogadhatatlannak nyilvánítja, amennyiben úgy találja, hogy (…) az Egyezmény és az ahhoz kapcsolódó
jegyzőkönyvek rendelkezéseivel összeegyeztethetetlen.” A Bíróság által kifejlesztett különböző joghatósági
kategóriák az alábbi kérdésekre adják meg a választ: ratione personae – ki fordulhat a Bírósághoz ki ellen,
ratione materiae – mi lehet a kérelem tárgya, ratione temporis – mi lehet az állított egyezménysértés időpontja,
ratione loci – mi lehet az állított egyezménysértés helye. A joghatóság hiányán alapuló és egyéb
elfogadhatatlansági okokról lásd a Bíróság által jogászok számára összeállított útmutatót (Practical Guide on
Admissibility
Criteria,
Council
of
Europe/European
Court
of
Human
Rights,
2011,
www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/B5358231-79EF-4767-975F-524E0DCF2FBA/0/ENG_Guide_pratique.pdf , 3468.)
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formaságait illetően.163 Az implementációs szabadságra vonatkozóan a Bíróság a mérlegelési
mozgástérhez (margin of appreciation) hasonló indokolást szokott alkalmazni. Azt szokta
hangsúlyozni, hogy a szerződő államok széles diszkrécióval illetve jelentős szabadsággal
rendelkeznek azon eszközök megválasztásában, amelyekről úgy gondolják, hogy
biztosíthatják jogrendszerük megfelelését az Egyezmény valamely rendelkezésében
megfogalmazott követelményeknek. A Bíróság feladata nem az, hogy megjelölje, milyen
eszközöket kellene igénybe venniük, hanem az, hogy megállapítsa, az államok által választott
eszközök meghozták-e az Egyezmény által megkívánt eredményt.
Ez a választási szabadság azt a klasszikus egyezmény-értelmezési szabadságot tükrözi,
ami az államokat a nemzetközi jog általános szabályai szerint illeti meg, nem pedig a
mérlegelési mozgástér (margin of appreciation) doktrína alapján. Olykor a Bíróság erre is a
mérlegelési

mozgástér

fogalmat

használja,164

azonban

szabatosabb

ilyenkor

az

implementációs szabadság terminológiát alkalmazni.

1.3. A nemzeti bíróságokat megillető diszkréció
A következő kategória, amit gyakran összekevernek a mérlegelési mozgástérrel
(margin of appreciation), a tagállami bíróságoknak nyújtott deferencia a tények
megállapítása és értékelése, valamint a nemzeti jogszabályok értelmezése és alkalmazása
körében.
Ezt a kategóriát a tisztességes eljáráshoz való jogot garantáló 6. Cikk vonatkozásában
az ún. „negyedfok” (fourth-instance) doktrína fedi le, míg a többi cikk vonatkozásában
egyszerűen nemzeti bíróságokat megillető diszkrécióról beszélhetünk. Mindkét esetben
hasonló megfontolások késztetik a Bíróságot arra, hogy ne végezze el a tények
megállapításának és azok nemzeti jog szerinti értékelésének, valamint a nemzeti jog
értelmezésének felülvizsgálatát, hanem hagyatkozzék a nemzeti bíróságok megállapításaira.
A negyedfok doktrína nem szerepel az Egyezmény szövegében, ezt a doktrínát is a
Bíróság dolgozta ki. A negyedfok doktrína azonban – a mérlegelési mozgástérrel szemben –
nem arra fókuszál, hogy milyen mozgásteret célszerű engedni az államoknak, hanem arra,
hogy mi nem a Bíróság feladata. A kérelmezők azon tömeges félreértése hívta életre, hogy
163

S. Greer: The European Convention on Human Rights. Achievements, Problems and Prospects. Cambridge,
Studies in European Law and Policy, 2006, 251.
164
Mint arra Greer is rámutatott, az implementációs szabadságot gyakran összekeverik a mérlegelési
mozgástérrel. (S. Greer: The Margin of Appreciation: Interpretation and Discretion under the European
Convention on Human Rights. Council of Europe Publishing, Strasbourg, 2000, 22.)
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Strasbourgban lehetne további fellebbezési lehetőséget remélni az ügyeik hazai bíróságok
általi ténybeli és – hazai jogon alapuló – jogi megítélésével szemben. A doktrína értelmében
a Bíróság nem „negyedfokú” igazságszolgáltatási szerv a hazai jogorvoslati láncolat egyenes
folytatásaként. Nem egy újabb fellebbezési fórum a nemzeti bírósági jogorvoslatok
kimerítését követően, amely újratárgyalhatná az ügyeket és felülbírálhatná (hatályon kívül
helyezhetné vagy megváltoztathatná) a bírósági döntéseket. Nem jogosult például ítéletet
mondani arról, hogy a nemzeti bíróságok helyesen ítélték-e el a kérelmezőt a rendelkezésre
álló bizonyítékok alapján, vagy hogy meg kellett volna-e hallgatniuk bizonyos tanúkat a
vádlott kérelmére.165 Ezek a kérdések ugyanis elsődlegesen nem az Egyezmény, hanem a
nemzeti jog hatálya alá tartoznak, így az eljáró nemzeti bíróságok szabadsága (illetve
nemzeti joghoz, nem pedig az Egyezményhez kötöttsége) ebből, nem pedig a Bíróság által
gyakorolt önkorlátozásból következik. Az Egyezményben rögzített előírások azonban
bizonyos korlátot szabnak e szabadságnak, hiszen a Bíróság jogosult annak vizsgálatára,
hogy a nemzeti bíróságok eljárása megfelelt-e a tisztességes eljárás követelményének (vagyis
hogy például tiszteletben tartották-e a védelemhez való jogot, a „fegyverek” egyenlőségét,
stb.).166
A negyedfok doktrína a Bíróság esetjoga értelmében csak a 6. Cikkre, vagyis csak a
Bíróság értelmezésében polgári vagy büntető ügynek számító bírósági eljárásokra
vonatkozik. Amennyiben egy kérelmező csak az ilyen eljárások általános kimenetelére vagy
tisztességének hiányára hivatkozik, és nem állapítható meg, hogy sérültek volna a 6. Cikkben
rögzített illetve abból levezethető eljárási garanciák, valamint az eljárás összegészét és
eredményét

tekintve

ésszerűtlenség,

a

nem

Bíróság

észlelhető

részrehajlás,

„negyedfok

önkényesség

természetűnek”

minősíti

vagy
a

nyilvánvaló
panaszt,

és

elfogadhatatlanként utasítja el az Egyezmény 35. Cikk 3. bekezdés a) pontja és 4. bekezdése
alapján.
Amennyiben egy hasonló panasz nem a 6. Cikk hatálya alá eső ügyet167 érint, már nem
lehet a negyedfok doktrínát alkalmazni, hanem el kell végezni az adott cikknek való
megfelelés vizsgálatára szolgáló tesztet, és felül kell vizsgálni a nemzeti bíróságok döntését.
Ennek során azonban a Bíróság a legtöbb esetben szintén deferenciát nyújt a nemzeti
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A negyedfok doktrínáról lásd bővebben: Harris, O’Boyle and Warbrick: Law of the European Convention on
Human Rights, 2nd ed. Oxford University Press, Oxford, 2009, 15.
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Lásd az Engel és Mások c. Hollandia (5100/71, 5101/71, 5102/71, 5354/72 és 5370/72, 1976.VI.8., 91. bek.)
ügyet.
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A 6.Cikk csak a Bíróság által polgárinak vagy büntetőnek tekintett ügyekre alkalmazható. Lásd ezekről:
Dudás D. V.: Az Emberi Jogok Európai Egyezményének 6. Cikke, avagy a tisztességes eljáráshoz való jog a
strasbourgi bíróság gyakorlatában. Bírák Lapja (Megjelenés: 2014/1. szám).
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bíróságok által megállapított tényállásnak. Természetesen a tények megállapítása és
Egyezmény alapján való értékelése végső soron a Bíróság feladata, azonban a tények
megállapítására irányuló eszközei korlátozottak, hiszen legtöbbször egyáltalán nem folytat le
bizonyítást, hanem csak a felek által szolgáltatott információkra és az általuk szelektíven
benyújtott iratokra támaszkodik. Ezért van az, hogy a kérelmezőtől érkező nyomós cáfolat
vagy nyilvánvaló ésszerűtlenség hiányában a nemzeti bíróságok által megállapított tényállást
veszi alapul, azon nem változtat, a saját felülvizsgálatát annak alapján végzi el. A Bíróság
továbbá jellemzően annak vizsgálatát sem végzi el, hogy a nemzeti bíróságok megfelelően
értelmezték és alkalmazták-e az irányadó hazai jogszabályokat, hiszen a Bíróságnak az
Egyezménynek való megfelelést kell vizsgálnia, nem pedig a nemzeti jogszabályok helyes
alkalmazását kell ellenőriznie.

1.4. A hazai jog értelmezése és alkalmazása (a nemzeti jognak való
megfelelés mint követelmény esetén)
Külön említést érdemel az az eset, amikor az Egyezmény tartalmazza a hazai
jogszabályoknak való megfelelés (jogszerűség) követelményét, mint az egyes jogokba való
megengedett beavatkozás egyik feltételét. Ennek példái az 5. és a 9-11. Cikkek „prescribed
by law” vagy a 8. Cikk és a Negyedik Kiegészítő Jegyzőkönyv 2. Cikkének „in accordance
with the law” követelményei. Mindkét kifejezés hivatalos magyar fordítása a „törvényben
meghatározott”, illetve a Negyedik Kiegészítő Jegyzőkönyv 2. Cikkében a „törvényekkel
összhangban”, ahol is „törvényen” a nemzeti jogszabályokat és az azokkal a Bíróság
felfogása értelmében egy tekintet alá eső nemzeti bírói döntéseket kell érteni.
A Bíróság inkább csak formai-minőségi követelményeket támaszt az alapul fekvő
nemzeti jogszabályokkal szemben, nem pedig azok tartalmát vagy alkalmazásuk
megfelelőségét vizsgálja. Előírja, hogy a jogszabálynak kötnie kell a döntéshozót, hogy az ne
járhasson el önkényesen, és biztosítani kell a döntéssel szembeni bírósági felülvizsgálat
lehetőségét. A jogszabálynak hozzáférhetőnek is kell lennie, vagyis lehetővé kell tenni, hogy
azt bárki megismerhesse, akire nézve hatással lehet. További elvárás a kiszámíthatóság,
vagyis az, hogy a jogszabály kellően világos legyen ahhoz, hogy annak alapján az egyének
megfelelően tudják alakítani viselkedésüket, vagyis képesek legyenek ésszerű mértékben
előre látni, hogy milyen következményekkel jár egy bizonyos fellépés.168
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A Bíróság a fenti elvárásokat teljesítő nemzeti jogszabályoknak való megfelelést a
szerződő államok által vállalt kötelezettségek integráns részének tekinti, és ennek
megfelelően a 19. Cikk értelmében vizsgálja annak megvalósulását. E hatásköre azonban
korlátozott az európai védelmi rendszer azon logikájából következően, hogy első helyen a
nemzeti hatóságok, nevezetesen a bíróságok feladata a nemzeti jog értelmezése és
alkalmazása.169 Ez a megfogalmazás ugyan hasonlít a mérlegelési mozgástér (margin of
appreciation) esetében megszokotthoz, nemzeti jogra utaláskor azonban a Bíróság nem a
doktrínát alkalmazza. Alapvető különbség van a kettő között. Míg a mérlegelési mozgástér
doktrína olyan kontextusban működik, ahol a Bíróságnak eredendően teljes felülvizsgálati
hatalma van, mert az Egyezmény autonóm követelményei közvetlenül meghatározzák az
államok eljárását, a nemzeti jogszabályokkal kapcsolatos felülvizsgálati hatalom alapvetően
közvetett és származékos, és ennek megfelelően korlátozott, minthogy kizárólag abból a
tényből következik, hogy az Egyezmény bizonyos fokig „beépíti” előírásaiba a nemzeti
jogot. A Bíróság általában véve nem jogosult a nemzeti jognak való megfelelés vizsgálatára,
ez ugyanis rendes körülmények között az Egyezmény előírásainak hatályán kívül esik. A
Bíróság bármilyen kompetenciája a nemzeti jognak való megfelelés vizsgálatára közvetett és
speciális, mert azon alapul és amiatt korlátozott, hogy felülvizsgálati jogköre az
Egyezménynek való megfelelés vizsgálatára vonatkozik.

1.5. Összegzés
A felülvizsgálat korlátozásának fenti esetei alátámasztják, hogy a mérlegelési
mozgástér (margin of appreciation) doktrína alkalmazási területét és a Bíróság által
gyakorolt felülvizsgálat tartományát nem lehet ugyanazon érme két oldalának tekinteni. A
mérlegelési mozgástér terjedelme bizonyosan hozzájárul a felülvizsgálat tartományának
meghatározásához, azonban a felülvizsgálat tartománya más tényezőkön is múlik, amelyeket
nem helyes összekeverni a mozgástérrel. Indokolt a mérlegelési mozgástér kifejezést a
doktrína alkalmazási eseteire fenntartani, míg a Bíróság által nyújtott egyéb deferencia esetén
a diszkréció (discretion) fogalmat használni, vagy egyszerűen csak leírni, hogy a Bíróság
ráhagyta az adott kérdést a nemzeti hatóságokra, és megadni ennek indokait.
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2. A doktrína inflációja
Számos szerző kritizálja a Bíróságot amiatt, hogy a mérlegelési mozgástér (margin of
appreciation) kifejezést üres frázisként, hozzáadott jelentés nélkül mantrázza, a doktrínát
feleslegesen hivatkozza. Lambert szerint a margin of appreciation „cikornyás szófordulat”170,
amelynek bizonyos fokú bizonytalanság, sőt némi inkoherencia is van a hivatkozásában171.
Hasonló kritikák bírák szájából is elhangzottak. De Meyer bíró véleménye szerint a
legfőbb ideje lenne elhagyni az elcsépelt frázis kántálását.172 Rozakis bíró nem ilyen szigorú,
de szerinte is mellőzni kellene a fogalom automatikus alkalmazását, és csak olyan ügyekben
lenne szabad hivatkozni rá, amelyekben a nemzeti hatóságok valóban „jobb helyzetben”
vannak a Bíróságnál a helyi viszonyok megítéléséhez, így a Bíróság nem végez
helyzetértékelést, csak szoros értelemben vett felülvizsgálatot. Malinverni bíró pedig a
Bíróság által engedett mozgástér (margin) „széles” jelzője ellen fogalmazott meg kritikát az
ugyanazon ítélethez fűzött párhuzamos véleményében, mondván, hogy az adott ügyben
ténylegesen engedett szabadság mértéke csak „korlátozott” jelzőt indokolt.173
Kratochvíl áttekintette a Bíróság esetjogát annak érdekében, hogy megvizsgálja a
mérlegelési mozgástér (margin of appreciation) hivatkozásának megfelelőségét.174 Az ilyen
hivatkozást tartalmazó ítéletek vizsgálata alapján maga is arra a következtetésre jutott, hogy a
Bíróság sok esetben feleslegesen vagy értelemzavaróan hivatkozza a doktrínát. Feleslegesen,
mert (1) nem a mérlegelési mozgástér, hanem valami más alapján dönt; vagy (2) teljes
elemzést végez, amit nem befolyásol a doktrína. Értelemzavaróan, mert (3) „bizonyos”
(certain) mozgásteret enged, amelynek mértéke homályban marad; (4) a hasonló ügyek
egyikében hivatkozik mérlegelési mozgástérre, míg a másikban nem, és a hivatkozás nem ad
hozzá semmit a döntéséhez; vagy (5) csak a következtetések részeként jelenik meg a
hivatkozás, tartalmi kibontás nélkül. E felesleges vagy értelemzavaró hivatkozásokat
Kratochvíl összefoglalóan a doktrína inflációjának nevezi.175 Az ő fogalmi rendszerében nem
szerepel a szubsztantív alkalmazás (vagyis amikor a Bíróság nem csökkenti vagy erősíti
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felülvizsgálatának intenzitását, hanem normál arányossági elemzést végez, és annak során
vesz figyelembe valamely mozgástér tényezőt), így az a körbe sorolható eseteket az „infláció”
(2) és (3) esetkörébe sorolja.
Tekintettel arra, hogy kidolgozottabb kategorizálás a jogirodalomban nem létezik, a
Kratochvíl által azonosított esetkörök mentén vizsgáljuk a doktrína inflációját.

2.1. Nem a mérlegelési mozgástéren alapuló döntés
Kratochvíl rávilágít arra, hogy a Bíróság feleslegesen hivatkozik a doktrínára, ha végül
teljesen más alapon dönti el az ügyet. Olyan esetekben, amikor hivatkozik ugyan mozgástérre
(margin), de más alapon dönt, a mozgástér „mantrázása” nemcsak hogy nem segít az ügy
megoldásában, de elködösíti az okfejtést. A Bíróság úgy hivatkozik rá, mintha valahogy
megoldotta volna az ügyet, vagy legalább segített volna az Egyezmény értelmezésében, ez
azonban csak látszat. Ha az ügyben valamilyen általános kérdést kell megválaszolni, mint
például azt, hogy az Egyezmény (illetve a Bíróság) megkövetel-e eljárási garanciákat
bizonyos típusú ügyekben, a Bíróságnak érdemi indokolással, például szükségességre vagy
ésszerűségre hivatkozással kellene választ adni.
Kratochvíl ennek példájaként a Connors ügyre176 hivatkozik, amelyben a Bíróság
különböző szélességű mozgástereken kontemplált különböző tényezők figyelembevételével a
kilakoltatás kérdésével kapcsolatban, míg azonban végül kijelentette, hogy az egyén számára
rendelkezésre álló eljárási garanciák különös jelentőséggel bírnak annak meghatározása során,
hogy az állam a mérlegelési mozgástér (margin of appreciation) keretein belül maradt-e a
vonatkozó szabályozás kialakításakor. Azon alapult a döntés, hogy eljárási garanciák
hiányában nem állapítható meg a kilakoltatás arányossága és szükségessége. Kratochvíl
szerint az ilyen garanciák iránti igény a mozgástér alapjának tekinthető, azonban egy dolog
meghatározni az államokat az Egyezményből következően a lakáspolitikával kapcsolatban
terhelő kötelezettségek szigorúságát, és megint más eljárási garanciákat követelni meg a
kilakoltatások feltételeként. Itt mindössze arról volt szó, hogy a Bíróság kimondta, a 8. Cikk
megkövetel bizonyos eljárási garanciákat a kilakoltatásos ügyekben. A mérlegelési mozgástér
intézménye nem segítette a Bíróságot az ügy eldöntésében, az azon való elmélkedés
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legfeljebb általános eligazítást adhatott a nemzeti hatóságoknak a Bíróság vonatkozó
felfogásáról.177

2.2. A Bíróság által elvégzett saját elemzés
Kratochvíl kritizálja azt is, hogy olykor a Bíróság hivatkozik mérlegelési mozgástérre
(margin of appreciation) – bizonyos esetekben szélesre is –, de aztán saját maga elvégzi az
ügy szempontjából releváns arányossági elemzést, amelyet semmiféle módon nem befolyásol
a mozgástér.
Kratochvíl azt várja el, hogy az arányossági vizsgálat mércéjét erősítse vagy gyengítse
valamely mozgástér tényező. Amennyiben az arányossági vizsgálat a hagyományos mérce
szerint zajlik, azt akkor sem ismeri el a doktrína helyes használatának, ha egyébként az
arányossági tényezők között figyelembe vételre került valamely mozgástér tényező.
Véleménye szerint ugyanis a mozgástér említése teljesen haszontalan az állam számára, ha a
Bíróság nem ismeri el, hogy gondos és alapos vizsgálatot végeztek az eljáró nemzeti
hatóságok. Ilyenkor szerinte a Bíróság csak a szubszidiaritás elvének való ál-tiszteletadás
érdekében említi meg a mérlegelési mozgásteret (margin of appreciation), arról kívánván
biztosítani az államokat, hogy olyan nemzetközi bíróság, amely tiszteletben tartja a nemzeti
döntéseket. Nem világos azonban, hogy tényleg ezt teszi-e, ha utal ugyan mozgástérre,
azonban sem az ügy elemzése során, sem a következtetései levonásakor nem támaszkodik –
strukturális értelemben – a doktrínára.178
Amennyiben azonban – Kratochvíl-lal szemben – elfogadjuk, hogy a mérlegelési
mozgástér (margin of appreciation) doktrína strukturális alkalmazása mellett a szubsztantív
alkalmazás is legitim módon létezik, úgy a Kratochvíl által megfogalmazott kritikát arra az
esetre indokolt korlátozni, amikor a Bíróság úgy végzi el az arányossági vizsgálatot, hogy
abban nemcsak deferenciát nem nyújt, de mozgástér tényezőt sem vesz figyelembe. Ez
utóbbira példa a magyar vonatkozású Csánics ítélet179, amelyben a Bíróság kétszer is
megemlítette a mozgásteret, ennek ellenére azonban egyáltalán nem hagyta rá a döntést az
államra, és mozgástér tényezőt sem vett figyelembe döntése kialakításakor. Teljes egészében
elvégezte a hagyományos arányossági vizsgálatot anélkül, hogy akár arra, akár az
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eredményére bármilyen befolyással lett volna a doktrína, tehát felesleges volt a mozgástér
említése.

2.3. „Bizonyos” mérlegelési mozgástér
Meglehetősen általános gyakorlat a Bíróság részéről, hogy „bizonyos” (certain)
mérlegelési mozgástérre (margin of appreciation) hivatkozik anélkül, hogy meghatározná
annak szélességét, mégpedig gyakran azokban az előző pontban tárgyalt esetekben, amikor
saját elemzést végez. Kratochvíl a 2009 első félévében született ítéleteket vizsgálva 108
ügyben talált mérlegelési mozgástérre hivatkozást, amelyek közül csak 34-ben volt
megjelölve a mozgástér szélessége („széles” vagy „szűk”). A további ügyekben a Bíróság
„bizonyos” vagy egyszerűen csak jelző nélküli mozgástérre hivatkozott.180
Kratochvíl kritizálja a Bíróságot amiatt, hogy az olykor „bizonyos” jelzővel vagy jelző
nélkül, a szélesség megjelölése nélkül említ mozgásteret (margin). Ennek egyik példájaként a
Sunday Times ítéletre181 hivatkozik, kifogásolva, hogy abban a Bíróság csak megemlítette a
mozgásteret, azonban lefolytatta az arányossági vizsgálatot és nem nyújtott deferenciát az
államnak. Ezzel kapcsolatban azonban megjegyzést érdemel, hogy a Sunday Times ügyben a
Bíróság figyelemmel volt mozgástér tényezőre az arányossági vizsgálatban úgy, hogy
szubsztantív módon alkalmazta a doktrínát,182 a szubsztantív alkalmazásra pedig jellemző a
„bizonyos” jelző használata.
Kratochvíl azonban nemcsak azért kifogásolja a „bizonyos” jelző használatát, mert
fogalmi rendszeréből hiányzik a szubsztantív alkalmazás kategóriája, hanem azért is, mert
megfigyelése szerint a „bizonyos” mozgástérre (margin) hivatkozás olykor megosztott
döntésekhez vezet, bizonytalanságot keltve az államot megillető szabadság mértékével
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kapcsolatban. Ennek alátámasztására a Sanoma Uitgevers B.V. ügyre183 hivatkozik, amelyben
a Bíróság eljáró kamarája (Chamber) „bizonyos” mozgástérre utalt saját arányossági vizsgálat
elvégzése mellett, a kisebbségben maradt bírók azonban szűkebb mozgásteret szerettek volna,
és az annak megfelelő a „leggondosabb felülvizsgálatot” tartották volna szükségesnek. Nem
volt tehát egyetértés a bírák között a mozgástér szélességét illetően, ez a dilemma azonban
nem tükröződött az ítéletben.184
Kratochvíl szerint a doktrína bármely hasznossága ebben és az előző pontban tárgyalt
esetkörben azon múlik, hogy a Bíróság által elvégzett elemzést és a kötelezettségek
szigorúságát befolyásolja-e a mozgástér (margin). Hasznosságról szerinte csak akkor
beszélhetünk, ha elfogadjuk, hogy amikor a Bíróság mozgástérre hivatkozik, akkor a bírák
gondolkodása valamiféleképpen deferenciára irányul. Azonban még ha ez is az eset,
fogalmunk sincs e deferencia mértékéről, ha azt a Bíróság nem htározza meg konkrétan. Nem
kapcsolódik teszt az efféle mozgástérhez, itt a doktrínára hivatkozás csak csökkenti a Bíróság
által végzett elemzés világosságát. Biztosan nem segíti az államokat kötelezettségeik, az
egyéneket pedig a jogaik kiszámításában. Ha elfogadjuk, hogy a mozgástér valamiféle
deferenciára utal – érvel Kratochvíl –, a világosság és átláthatóság érdekében tudnunk kellene,
hogy milyen mértékű deferenciára.185

2.4. A mérlegelési mozgástérre hivatkozás következetlensége
Kratochvíl megfigyelése szerint vannak azonos megítélést igénylő ügyek, ahol a Bíróság
az egyik ügyben felhívja a doktrínát, míg a másikban nem. Ezzel azt bizonyítja, hogy ilyen
esetekben felesleges a mozgástérre (margin) hivatkozás, hiszen ha az egyik ügyben nem volt
rá szükség, mi tenné azt szükségessé egy lényegében azonos másik ügyben?
Ennek szemléltetésére Kratochvíl összehasonlít három olyan elkobzásos ügyet,
amelyekben a Bíróság közel azonos időben hozott azonos döntést, azonban míg az egyikben
széles mozgástérről (margin) tett említést, a másikban nem hivatkozott mozgástérre, a
harmadikban pedig szintén nem, de itt egy különvélemény hangsúlyozta a mozgástér szerepét.
Tekintettel arra, hogy a Bíróság mindhárom ügyben azonos vizsgálatot végzett és azonos

183

Sanoma Uitgevers B.V. c. Hollandia (38224/03, 2009.III.31., 54. bek.).
J. Kratochvíl: The Inflation of the Margin of Appreciation by the European Court of Human Rights.
Netherlands Quarterly of Human Rights, Vol. 29/3, 2011, 324-357., 341.
185
Loc. cit.
184

73
következtetésre jutott, és egyikben sem volt azonosítható a doktrína szerepe, Kratochvíl
véleménye szerint felesleges volt megemlíteni azt.186
A Kratochvíl által elemzett ítéletek közötti különbség fakadhatott abból, hogy azok
különböző államok (Franciaország, Horvátország és Oroszország) elleni panaszok tárgyában
születtek, vagyis minden bizonnyal különböző személyek szövegezték azokat. Még ha a
strasbourgi bírák és a Bíróság hivatalában dolgozó jogászok rendszeresen konzultálnak is
egymással és olvassák a hasonló ügyekben született ítéleteket, a más államok ellen
párhuzamosan folyó ügyekről nem feltétlenül tudnak, így nem mindig tudják maximálisan
összehangolni ítélettervezeteik indokolását. Ezen kívül az ítéletekről döntő bírói kamarák is
különböző összetételűek, így azok sem feltétlenül tudják pótolni az összehangolást a
párhuzamosan folyó eljárásokban. Mindazonáltal jelen esetben a vizsgált ítéletek közötti
különbséget ténylegesen az okozta, hogy az a korábbi döntés, amely alapján a Bíróság a
Franciaország elleni ítéletben rögzítette a „széles mozgásteret”, némileg eltérő tényálláson
alapult, mint a vizsgált három ítélet.187 A tényállásbeli eltérés pedig eltérő döntéshez vezetett,
amelyben valójában nem játszott szerepet a mozgástér (margin). Az Oroszország elleni
ítélethez fűzött különvélemény ugyan vitatta a tényállások érdemi különbözőségét, a többségi
döntés azonban – mindhárom ügyben azonosan – ellentétes volt ezzel. A három ítélet közül
tehát a Franciaországgal szembeni a kifogásolható, mert az irreleváns ügyre utalással, anélkül
hivatkozott széles mozgástérre, hogy azt ténylegesen alkalmazta volna.

2.5. Csak a következtetések részeként megjelenő mérlegelési mozgástér
Végül Kratochvíl kifogásolja azt is, hogy egy sor ítéletben csak a következtetések
részeként jelenik meg a mérlegelési mozgástérre (margin of appreciation) hivatkozás. Ez
tipikusan úgy kerül megfogalmazásra, hogy „tekintettel a fenti megfontolásokra, valamint az
államot megillető mérlegelési mozgástér ellenére (notwithstanding), a Bíróság megállapítja az
Egyezmény megsértését”188, vagy „az adott ügy körülményei között, és figyelembe véve az
államot megillető mérlegelési mozgásteret, a Bíróság arra a következtetésre jutott, hogy nem
sérült az Egyezmény”189. Minthogy a példaként említett ügyben a mozgástér sehol nem jelent
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meg az elemzésben, és semmi újdonságot nem tett hozzá az ügy megítéléséhez, Kratochvíl
szerint nyugodtan el lett volna hagyni az arra való hivatkozást.190
Ezekben az esetekben még rosszabb lenne, ha a doktrína szerepet játszott volna a
Bíróság által elvégzett elemzésben. Ha nem játszott szerepet, akkor csak haszontalan, de
ártalmatlan felhívása a doktrínának. Ha azonban bármiféle relevanciával is bírt, az azt jelenti,
hogy nem látható át a döntéshozatali eljárás. A Bíróság csak odavetette a mozgástér (margin)
létét anélkül, hogy megmagyarázta volna, az pontosan miben is játszott szerepet, mekkora
volt a szélessége és mi következett belőle.191

2.6. Összegzés
Összefoglalva a doktrína hivatkozásának Kratochvíl által inflációs alkalmazásként
azonosított eseteit, megállapítható, hogy a mérlegelési mozgástérre (margin of appreciation)
hivatkozás olykor felesleges, olykor pedig nem világos.
Kratochvíl főként azt rója a Bíróság terhére, hogy ebből a hivatkozásból nem mindig
következik deferencia az állam részére. Amennyiben azonban legitimként fogadjuk el a
doktrína szubsztantív alkalmazását is – márpedig nem tudunk mást tenni, mert az nemcsak
hogy létezik, de jelentős szerepet is tölt be a Bíróság ítélkezésében – finomítanunk szükséges
Kratochvíl inflációs kategóriáin, kivéve azokból a doktrína alkalmazásának azon
„szubsztantív” eseteit, amikor a Bíróság nem nyújt ugyan deferenciát, de figyelemmel van
valamely mozgástér (margin) tényezőre.
Kérdéses továbbá, hogy indokolt-e az „infláció” kategóriájába sorolni azokat az
eseteket, amikor a Bíróság nem feleslegesen alkalmazza a mérlegelési mozgástér (margin of
appreciation) doktrínát, hanem csak nem egyértelműen.
Egyébiránt egyet lehet érteni abban, hogy a Bíróság valamiféle küldetésnek tekinti, hogy
minél többször utaljon mérlegelési mozgástérre (margin of appreciation), olykor azonban
nem figyel arra, hogy világos, következetes és igazolt-e az alkalmazás. A doktrína inflálódik a
strasbourgi esetjogban, olykor azt az érzést keltve, hogy a mérlegelési mozgástér nem több,
mint egy üres tartalmú formula szavalása.192 Kár lenne, ha így lenne, mert a doktrína hasznos
szerepet is játszhat, ha megfelelően alkalmazzák.
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Ahhoz, hogy közelebb kerüljünk a doktrína természetének és helyes alkalmazásának
megértéséhez, tisztázni szükséges, hogy pontosan ki, kinek, milyen tényezők alapján, és
milyen eljárásban engedi a mozgásteret.

VI. A MÉRLEGELÉSI MOZGÁSTÉR FORRÁSA ÉS ALANYA
Egyrészt tehát annak tisztázása szükséges, hogy a mérlegelési mozgástér (margin of
appreciation) az Egyezményből vagy a Bíróságtól származik-e, és hogy melyik államhatalmi
ág (jogalkotó, bírói vagy végrehajtó hatalom) a címzettje.
A mérlegelési mozgástér (margin of appreciation) forrása azt az intézményt jelenti,
amelyből a mozgástér származik, az alanya pedig azt az intézményt, amely számára e
szabadságot engedik, amely a mozgásteret élvezi. A doktrína alkalmazása során a forrás- és
célintézmények kommunikációja zajlik az emberi jogok védelmével kapcsolatos döntések
meghozatalára vonatkozó feladatmegosztással kapcsolatban.

1. A mérlegelési mozgástér forrása
A mérlegelési mozgástér (margin of appreciation) forrását tekintve eddig tényként,
kérdőjel nélkül kezeltük, hogy a mozgásteret a Bíróság engedi. A Bíróság ítéleteiben olykor
mégis az szerepel, hogy a mérlegelési mozgástér az Egyezmény adott cikkéből következik,
hogy azt az Egyezmény engedi, és egyes szerzők is az Egyezményből származtatják a
doktrínát, nem pedig a Bíróságtól.
A gyakorlatban nincs különösebb jelentősége annak, hogy kinek van igaza. A nemzeti
szereplők számára nem elsősorban a forrás, hanem az a fontos, hogy világossá váljon
számukra, mekkora és milyen jellegű szabadságuk van az emberi jogok hazai védelmének
kiépítésével és működtetésével, valamint az egyes jogok korlátozásával kapcsolatban, vagyis
hogy az egyes viszonyokban pontosan milyen kötelezettségeik vannak, és mi az, ami a
szabadságukba tartozik. A mérlegelési mozgástér (margin of appreciation) forrásának
tisztázása azonban mégis fontos lehet számukra ahhoz, hogy amikor mozgástérrel érvelnek
vagy azzal kapcsolatos tisztázást kérnek, pontosan tudjanak fogalmazni.
A legtöbb szerző és strasbourgi bíró úgy látja, hogy a doktrína alkalmazása a Bíróság
önkorlátozása; vagyis egy olyan elv, amelyet a Bíróság fejlesztett ki annak magyarázata
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során, hogy miként gyakorolja az Egyezmény értelmezésére és alkalmazására irányuló
funkcióját. Sweeney megállapítja, hogy a mérlegelési mozgástér (margin of appreciation)
gyakorlata nem az Egyezményből, hanem a Bíróság esetjogából következik.193 Gárdos szerint
a mozgásteret a Bíróság engedi akkor, amikor felismeri azokat a helyzeteket, amelyekben
tartózkodnia kell a saját döntéstől ahelyett, hogy minden esetben magának vindikálná a döntés
jogát, kevésbé vezetve a szubszidiaritás elve által.194 Legg szerint a mérlegelési mozgástér a
Bíróság azon megfontolásától függ, hogy követi-e az Egyezmény adott állam általi
értelmezését, vagy saját megközelítést alakít ki.195 A mozgásteret Yourow szerint is a Bíróság
engedi, mielőtt megállapítana bármely egyezménysértést.196 Greer ezt az engedményt a
Bíróság hajlandóságának tulajdonítja,197 Martens bíró pedig az alábbiak szerint fogalmazott:
„Véleményem szerint az államokat a ’mérlegelési mozgástér’ (margin of appreciation) nem
jogként, hanem a Bíróság önkorlátozásából következően illeti meg. (…) Annak kimondása, hogy a
Bíróság bizonyos ’mérlegelési mozgásteret’ enged az államoknak, azt jelenti, hogy – annak
tudatában, hogy nemzetközi bíróságként óvatosan célszerű bánnia az érzékeny területet érintő
jogfejlesztéssel – nem kívánja teljes mértékben gyakorolni az arra vonatkozó hatalmát, hogy
ellenőrizze, az államok teljesítették-e az Egyezményből fakadó kötelezettségeiket, hanem csak
abban az esetben állapít meg egyezménysértést, ha ésszerűen nem vonható kétségbe, hogy a
szóban forgó állam tevékenysége vagy mulasztása nem felel meg a kötelezettségvállalásainak.” 198

Ugyanakkor a mérföldkő jelentőségű Handyside ítéletben a Bíróság mégis úgy
fogalmazott, hogy a mérlegelési mozgásteret (margin of appreciation) az Egyezmény
rendelkezése (az adott ügyben a 10. Cikk 2. bekezdése) „engedi”, az Egyezmény „ruházza
fel” az államokat ezzel a – nem korlátlan – hatalommal.199
Vajon tehát az Egyezményből fakad vagy a Bíróságtól származik a mérlegelési
mozgástér (margin of appreciation)?
Ezzel kapcsolatban figyelmet érdemel – hogy csak a magyar ügyeket tekintsük –, a
Rekvényi ügy, amelyben már úgy fogalmazott a Bíróság, hogy a 10. Cikk 2. bekezdése csak
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„megalapozza” a mozgástér (margin) engedését.200 Itt tehát már nem azt mondta, hogy az
Egyezmény engedné a mozgásteret, hanem csak azt, hogy megalapozza azt. Azt azonban nem
mondta ki egyenesen, hogy maga dönt ebben a kérdésben. A többi magyar vonatkozású ítélet
is megerősíti, hogy általában kerüli kimondani, hogy ő engedné a mozgásteret. Inkább az
államok oldaláról közelíti meg a kérdést, oly módon fogalmazva, hogy azok „rendelkeznek”
(have) a mozgástérrel, „élvezik” (enjoy) azt, illetve őket megillető vagy részükre engedett
(birtokviszony vagy a left with kifejezés használata) mozgástérről szól anélkül, hogy
kimondaná, a Bíróság az, amely végső soron dönt arról, van-e (illetve volt-e) mérlegelési
mozgástér (margin of appreciation). Elbizonytalanít továbbá a Bíróság hozzáállásával
kapcsolatban a Kiss Alajos ítélet201 azon megfogalmazása, hogy az államokat mozgástérben
„kell” (must) részesíteni.
A forrásmegjelöléssel kapcsolatos bizonytalanság mögött három dolog állhat. Vagy az,
hogy nincs jelentősége a mozgástér (margin) forrásának (ilyen esetben angol nyelv szabályai
szerint hiba is lenne megjelölni a cselekvés alanyát), vagy az, hogy ez a forrás tényleg
bizonytalan ill. többrétegű, vagy pedig az, hogy a Bíróság nem akar rossz benyomást kelteni a
nemzeti szereplőkben azzal kérkedvén, hogy maga határozza meg az erőviszonyokat.
Annak megértéséhez, hogy ténylegesen miről is van szó, segítséget nyújt Mahoney és
Schokkenbroek ezzel kapcsolatos okfejtése.
Mahoney leírja, hogy az Egyezmény általános megfogalmazásai, nyitott nyelvezete és
szerkezete jelentős teret engednek az értelmezésre. Minthogy az Egyezmény nem
részletszabályokat, hanem általános magatartási standardokat tartalmaz, és az 1. Cikk
értelmében a jogok biztosítása elsődlegesen az államok feladata,202 az államokat választási
lehetőségek tárháza illeti meg e feladatuk teljesítésében. Míg azonban az államok cselekvési
teret kapnak, a Bíróság felülvizsgálati hatalmat kap, és a mérlegelési mozgástér (margin of
appreciation) doktrína a köztük lévő hatalommegosztás természetes terméke. Az Egyezmény
alapja, a közös demokratikus felfogás korlátot szab az Egyezmény tetszés szerinti szabad
értelmezésének. Magából az Egyezményből következik tehát annak eldöntése, hogy a felelős
állami szervek a megengedhető tartományon belül választottak-e az adott ügyben. A doktrína
alkalmazása csak a demokratikus eljárások megfelelő működése esetén merülhet fel, a
hatalommal való nyilvánvaló és rosszhiszemű visszaélések egyértelműen kívül esnek
bármiféle demokratikus diszkréció határain. A mérlegelési mozgástér doktrína olyan
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értelmezési eszköz, amellyel a Bíróság megítéli, hogy a demokratikus diszkréció körébe
tartozott-e egy adott döntés, és hogy meddig terjedhet annak felülvizsgálata. Ilyen értelemben
tehát Mahoney elismeri, hogy – habár annak jogi alapja alapvetően az Egyezményben
gyökerezik – a doktrína alkalmazása a Bíróság „igazságszolgáltatási politikájának
függvénye”, amit a Bíróság arra használhat, hogy féket szabjon az olyan ügyek száma felett,
amelyekben alapos vizsgálat alá kell vetni az alapul fekvő tényeket. Szerinte is igaz, hogy a
doktrína alkalmazása a Bíróság önkorlátozása, azonban véleménye szerint annak eldöntése,
hogy a Bíróság mikor és hol gyakorol önkorlátozást, az Egyezményben gyökerező és a
Bíróság politikájából következő elemet is tartalmaz.203
Mahoney tehát az Egyezmény politikai filozófiai háttere, rendelkezései és gyakorlata
alapján nem tudta egyértelműen eldönteni, hogy a

mérlegelési mozgástér (margin of

appreciation) forrása az Egyezmény-e vagy a Bíróság, mindenesetre azonban megalapozó
szerepet tulajdonít az Egyezménynek.
Schokkenbroek viszont Mahoney-val szemben igyekszik az Egyezmény bármilyen
szerepét is cáfolni. Maga is elismeri ugyan, hogy a doktrína a Bíróság és az államok közötti
hatalommegosztás terméke, azonban arra helyezi a hangsúlyt, hogy kifejezetten a Bíróság
határozza meg e hatalommegosztást azáltal, hogy az Egyezmény 19. Cikkéből204 következően
minden egyes ügyben teljes körűen értelmezheti és értelmezi is a működési kereteit,
különösen az Egyezmény 1. és 19. Cikkét. Szerinte tehát a doktrína alkalmazása egyértelműen
a Bíróság önkéntes gyakorlata, azt az államok nem az Egyezményből fakadó jogként
élvezik.205
Mahoney dilemmája és egyes ítéletek (pl. Handyside, Kiss Alajos206) megfogalmazásai
azonban azt mutatják, hogy a doktrína forrásának megjelölésében mutatkozó bizonytalanság
nem egyszerűen nyelvi sajátosságokból vagy a Bíróság udvariasságából fakad, hanem abból a
kettősségből következik, hogy míg a doktrínát a Bíróság alkalmazza, és erről kizárólag a saját
belátása szerint dönt, az Egyezmény által rá szabott szerepből következik annak lehetősége,
hogy ezt megteheti. A mérlegelési mozgástér (margin of appreciation) közvetlen forrása tehát
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a Bíróság, közvetett forrása pedig az Egyezmény. Ez kelt némi bizonytalanságot a forrás
megjelölésében.
A döntő azonban az, hogy az Európa Tanács tagállamai, az Egyezményben részes
államok a 2012. évi Brightoni Nyilatkozatban maguk nem az Egyezményből származtatták a
doktrínát, hanem a Bíróság gyakorlatából. Úgy hivatkoztak rá, mint amit a Bíróság
joggyakorlata fejlesztett ki. A Nyilatkozat első tervezete szerint be kívánták volna emelni az
Egyezmény normaszövegébe azért, hogy mint az Egyezményen alapuló értelmezési eszközre
nagyobb súllyal tudjanak rá hivatkozni a helyi döntéseik védelmében. A végül elfogadott
Nyilatkozat azonban csak a Preambulumba rendelte helyezni a doktrínára utalást, nem
változtatva azon, hogy az továbbra is a Bíróság saját belátáson alapuló deferencia eszköze
marad, nem pedig az Egyezményből fakadó jog az államok számára. 207 A nemzeti szereplők
tehát a mérlegelési mozgástérrel (margin of appreciation) való érvelés vagy az annak
tisztázására irányuló kommunikáció során elsődlegesen a Bíróságtól származtathatják a
mozgásteret, és ennek megfelelően a Bíróság esetjogára hivatkozhatnak a mérlegelési
mozgástér vagy annak hiánya alapjaként, olyan döntésekre utalva, amelyek alátámasztják
nézeteiket vagy megvilágítják kétségeiket.

2. A mérlegelési mozgástér alanya
A kozmopolita jogrend nemzeti szereplői számára a forrásnál izgalmasabb kérdés, hogy
a Bíróság kinek engedi a mérlegelési mozgásteret (margin of appreciation), vagyis hogy
pontosan ki a mozgástér alanya, címzettje. Az „állam”, mint azt a legtöbb ítéletben
olvashatjuk, a „nemzeti hatóságok”, mint az számos ítéletben szintén megjelenik, vagy
valamelyik államhatalmi ág (törvényhozó, végrehajtó vagy bírói hatalom), amelyhez címzett
mozgástérre szintén van példa a Bíróság esetjogában? E kérdés megválaszolása igen fontos
abból a szempontból, hogy a doktrína üzenete eljusson valódi címzettjéhez, és az fel tudja
ismerni saját kötelezettségeit, lehetőségeit és korlátait.
A mérlegelési mozgástér (margin of appreciation) doktrínáról író szerzők kis hányada
foglalkozik csak annak elemzésével, hogy hol, milyen intézmény(ek)nél jelentkezik az a
szabadság, amelyet a Bíróság a doktrína alkalmazásakor enged. A szerzők többsége általában
csak megemlíti, hogy álláspontja szerint kit illet meg a mozgástér, magyarázat nélkül hagyva
a választását, vagy azt, ha az eltér más szerzők véleményétől.
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Kratochvíl és Legg szerint egyszerűen az államok a mozgástér (margin) élvezői.208
O’Boyle szerint is az államok élvezik azt, azonban a jogalkotási, közigazgatási vagy bírósági
aktusaikkal kapcsolatban, vagyis a törvényhozó, végrehajtó és bírói szervek működése során.
A köz- és magánérdekek összevetése kapcsán O’Boyle a nemzeti bíróságok döntéseinek
tiszteletben tartásáról, a szociális és gazdaságpolitika terén pedig a jogalkotó szervek széles
döntési szabadságáról ír. 209 Greer szerint összefoglalóan a nemzeti hatóságokat illeti meg a
manőverezési

tér.210

Gárdos

szerint a mozgásteret

az

adott

kérdés eldöntésére

felhatalmazással és kompetenciával rendelkező állami szerv kapja.211 Yourow szerint azt a
Bíróság a nemzeti törvényhozó, végrehajtó, közigazgatási és bírói szervek számára engedi.212
Arai-Takahashi a kormány, Benvenisti pedig egyenesen a széles társadalom által élvezett
mozgástérről beszél.213 A vonatkozó álláspontok tehát erősen megosztottak.
Mahoney kifejti, hogy a jogok és szabadságok biztosítása demokratikus jogrendben az
állami hatóságok, nevezetesen a jogalkotó, végrehajtó és bírói szervek feladata, ahol is a
szabadon választott képviseleti szervek feladata a társadalom demokratikus ideáinak
jogszabályokká formálása, míg a bírói hatalom társadalomirányító szerepe a hazai jogorvoslat
kimerítését előíró Egyezményből és a Bíróság limitált értelmező jogalkotásából következik.
Mahoney ugyan mindezeket egységesen „nemzeti hatóságokként” kezeli, amelyeket a
„cselekvési tér” megilleti, azonban jelzi, hogy az államhatalmi ágak között megosztott
feladatkörök az adott mérlegelési mozgástér (margin of appreciation) címzettjét is
meghatározzák.214
Ez a gondolatmenet tükröződik a Handyside ítéletben is, amely ugyan előbb szintén az
„állami hatóságokat” említi a mozgástér alanyaként, azonban ezt később akként pontosítja,
hogy „a mozgástér mind a nemzeti jogalkotót (’törvényben meghatározott’ – prescribed by
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law), mind azokat a szerveket – beleértve a bíróságokat – megilleti, amelyek feladata a
hatályos jogszabályok értelmezése és alkalmazása”.215
Garlicki hangsúlyozza annak jelentőségét, hogy a szubszidiaritásból következően a
Bírósághoz fordulás előtt ki kell meríteni valamennyi hatékony hazai jogorvoslatot.
Amennyiben nem jogalkotási aktus valósítja meg a hivatkozott egyezménysértést, szinte
kivétel nélkül fennáll a hazai rendes bírósághoz fordulás lehetősége. Ebből következően a
Bíróságnak végső soron legtöbb esetben egy nemzeti bírósági döntést kell felülvizsgálnia.216
Garlicki külön foglalkozik a „közigazgatási diszkréció”, vagyis a végrehajtó hatalomnak
járó szabadság kérdésével. Leírja, hogy a végrehajtó hatalomnak hatékonyan kell működnie,
ami miatt szüksége van bizonyos mozgástérre. Aktusai azonban gyakran egyéni jogokat és
érdekeket érintenek, ezért a törvényhozó és bírói hatalmaknak fékként kell szolgálniuk az
esetleges önkényével és visszaéléseivel szemben. A Bíróság a közigazgatási aktusokat
felülvizsgáló bírósági döntésekhez kapcsolódik a végrehajtó hatalom működésének
kontrolljában. Igen ritkán kell olyan üggyel foglalkoznia, amelyben a hivatkozott
egyezménysértés közvetlenül a közigazgatási hatóságok aktusaiból fakad, ugyanis azokkal
szemben majd minden esetben helye van bírósági felülvizsgálatnak. Ilyenkor a Bíróság által
végzett felülvizsgálat arra irányul, hogy a nemzeti bíróságok megfelelően alkalmazták-e az
Egyezményből fakadó standardokat, és csak kivételes esetben megy vissza annak
vizsgálatáig, hogy a közigazgatási hatóságok megfelelően gyakorolták-e az őket megillető
mérlegelési jogkört. A Bíróság elfogadja, hogy a hazai jogrendben létezik ilyen mérlegelési
jogkör, és a nemzeti bíróságok feladatává szabja annak biztosítását, hogy annak gyakorlása
során tiszteletben tartsák az Egyezmény által védett jogokat. Garlicki szerint amikor a
Bíróságnak arról kell döntenie, hogy mennyi szabadság hagyható a „nemzeti hatóságoknak”,
nem a közigazgatási hatóságokat megillető mérlegelési jogkörről, hanem magát az államot,
illetve pontosabban az annak adott kérdésben kompetens jogalkotói és bírói hatalmát
megillető mozgástérről kell döntenie. A végrehajtó hatalom aktusainak Garlicki azért nem
tulajdonít önálló jelentőséget, mert jogszabályok határozzák meg azok kereteit, és bíróság
által felülvizsgálhatók.217
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Nollkaemper azonban éppen a nemzeti bíróságokat veszik ki a releváns alanyok köréből,
amikor megállapítja, hogy azok az emberi jogok első védvonalbeli őreiként a nemzetközi
Bírósághoz hasonló fék szerepét töltik be a hazai jogalkotói és közigazgatási aktusok felett,
tehát ebben a kontextusban ők maguk nem kapják a mozgásteret (margin) a másik két hatalmi
ághoz hasonlóan, hanem maguk is felügyelik és szabályozzák azt a nemzetközi jogrendben
betöltött szerepükből következően.218
Mindezekkel kapcsolatban megállapítható, hogy a Bíróság számára annak van
jelentősége, miszerint jogalkotó vagy jogalkalmazó jellegű-e a sérelmezett aktus. Ettől
függően vagy a jogalkotó, vagy a jogalkalmazó szerveket érti azon „nemzeti hatóságok” alatt,
amelyek számára enged vagy nem enged mérlegelési mozgásteret (margin of appreciation).
Jogalkotó szerv alatt minden jogalkotásra jogosult szervet kell érteni, tehát nemcsak a
törvényhozó hatalom (az országgyűlés), hanem az alacsonyabb szintű jogalkotást végző
kormányzat is ide tartozik. Az alapvető jogok szabályozása körében hazai viszonyok között a
törvényhozó szerv a relevánsabb tényező, mert az Alaptörvény I. cikk (3) bekezdése törvényi
tárgykörbe utalja az alapvető jogok szabályozását. Az alacsonyabb szintű szabályozás inkább
a pozitív kötelezettségekkel kapcsolatban bír jelentőséggel, amelyek körébe tartozik
mindazon kormánypolitika és jogi szabályozás, ami biztosítja bizonyos jogok megfelelő
érvényesülését. A jogalkotás termékeivel szemben elvileg felmerülhetne a hazai
Alkotmánybíróság, mint a Bírósághoz fordulást megelőzően igénybe veendő jogorvoslati
fórum, azonban a Bíróság magyar vonatkozású ügyekkel kapcsolatos jelenlegi gyakorlata
szerint az alkotmánybírósági normakontroll eljárás nem hatékony jogorvoslat, így azt nem
kell kimeríteni.
A jogalkalmazói aktusokat tekintve pedig többnyire a végső döntést hozó nemzeti
bíróságok vannak megszólítva akkor is, ha az eléjük vitt jogvita közigazgatási aktusból fakad,
és akkor is, ha magánjogi vagy büntetőjogi jogvitát kell elbírálniuk. Tekintettel arra, hogy az
egyedi közigazgatási aktusok egy-két kivételtől eltekintve bíróság által felülvizsgálhatók, és a
Bírósághoz fordulás előtt ki is kell meríteni a hazai bírósági jogorvoslatot, esetükben a
Bíróság – Garlicki álláspontjának megfelelően – többnyire a bírósági döntésekkel foglalkozik.
Ez azonban nem változtat azon, hogy inkább Nollkaemper-rel értsünk egyet, és a mozgástér
végső címzettjeinek (alanyainak) azokat a közigazgatási szerveket tekintsük, amelyeknek
tulajdonítható a sérelmezett aktus, hiszen a felett a hazai bíróság csak felülvizsgálatot
gyakorol. Ezt az álláspontot támasztja alá az is, hogy a Bíróság olykor maga is a közigazgatási
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hatóságokat nevezi meg a mérlegelési mozgástér (margin of appreciation) alanyaként abban
az esetben is, ha azok döntését felülvizsgálta valamely hazai bíróság.
A mérlegelési mozgástérrel (margin of appreciation) kapcsolatban tehát az államokat,
közelebbről a jogalkotó szerveket vagy a bíróságokat, illetve közigazgatási aktusok esetén a
végrehajtó hatalmat megillető mozgástérről érdemes beszélni.
Azt azonban még nem tudjuk, hogy a Bíróság milyen tényezők figyelembevételével
enged vagy nem enged mérlegelési mozgásteret (margin of appreciation) e szerveknek.
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VII. A MÉRLEGELÉSI MOZGÁSTÉR TÉNYEZŐI
A mérlegelési mozgástér (margin of appreciation) tényezői azok a szempontok,
amelyeket a Bíróság figyelembe vesz akkor, amikor a doktrínát alkalmazza. A Brightoni
Nyilatkozatban foglaltak szerint a szerződő államok „az eset körülményeitől és az érintett
jogok és szabadságok természetétől függően” élvezik a mérlegelési mozgásteret. 219 Olykor
azonban nem egyértelműen kerül kifejtésre az ítéletekben, hogy melyek voltak azok a
körülmények, amelyeket a Bíróság a doktrína alkalmazásakor, annak tényezőiként figyelembe
vett, vagy ezek a körülmények az összes többi releváns döntéshozatali tényező közé keverve
szerepelnek.
Annak meghatározása, hogy melyek a mérlegelési mozgástér tényezői, és melyek a
döntéshozatal során figyelembe vett egyéb szempontok, valamint hogy e két kör hogyan
viszonyul egymáshoz és lép kölcsönhatásba egymással, a jogtudományra maradt. Ennek
ellenére a legtöbb szerző annak vizsgálatára szorítkozik, hogy a Bíróság a mérlegelési
mozgástérre (margin of appreciation) hivatkozáskor jellemzően milyen indokokat sorol fel
döntéseiben, az egyes indokok doktrínához való viszonyának tisztázása nélkül. Létezik
azonban olyan irányzat is, amelyik a doktrína tényezőit elhatárolja a döntést meghatározó
egyéb szempontoktól, mélyebb megértést adva a doktrína működéséről. Az első csoportba
tartozó meghatározások képet adnak arról, hogy mi minden szokott felmerülni a Bíróság
indokai között a mozgástér alapjaként, a második csoportba tartozók pedig megkülönböztetik
ezek között a mérlegelési mozgástér tényezőit azoktól az egyéb tényezőktől, amelyekkel azok
együtt vagy ellentétesen hatnak a döntéshozatali eljárásban.

1. A kifejezett indokokat azonosító megközelítés
A legtöbb szerzőnél tehát jellemzően annak azonosítására összpontosít a mérlegelési
doktrína tényezőinek vizsgálata, hogy a Bíróság milyen szempontokra szokott hivatkozni
akkor, amikor ítéleteiben mérlegelési mozgástérre (margin of appreciation) utal. Ezek a
szerzők (pl. Mahoney, Schokkenbroek, Garlicki és Spielmann) azt vizsgálják, hogy az
ítéletekben megjelenő különböző indokolási elemeket miként lehet kategorizálni.
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Mahoney általánosságban úgy fogalmaz, hogy az adott ügy jellege és körülményei azok,
amelyek meghatározzák a doktrína alkalmazását. Konkretizálva ezt, a mérlegelési mozgástér
(margin of appreciation) alábbi kritériumait azonosítja a Bíróság esetjoga alapján: közös alap
létezése vagy nem létezése a demokratikus társadalmakban, a védett jog természete, az
államot terhelő kötelezettség természete, a beavatkozás céljának természete, a szabályozott
tevékenységek természete, a környező körülmények, valamint az Egyezmény szövege. 220
Schokkenbroek hasonló, de összevontabb kategóriákat állít fel a közös alap, a védett
kérelmezői tevékenységek és érdekek természete, a korlátozás célja és politikai kontextusa,
valamint a szükséghelyzet tényezők megkülönböztetésével. Nem szerepel azonban nála az
állami kötelezettség természete és az Egyezmény szövege, továbbá elismeri, hogy kategóriái
relatívak és finomításra szorulnak.221
Garlicki szerint is a jog, a kötelezettség és a beavatkozás legitim céljának természete, a
környező körülmények, valamint a közös jogi alap a fontosabb releváns tényezők. Hozzáteszi
azonban ezekhez a közös kulturális kontextust is, amely elfogadja és tiszteletben tartja az
egyes társadalmak közötti alapvető morális, vallási, ideológiai, politikai és alkotmányos
különbségeket. Hangsúlyozza továbbá, hogy ezek a tényezők párhuzamosan is hathatnak és
konfliktusba is kerülhetnek egymással. 222
Spielmann nézete szerint az Egyezmény szövege és a jogok természete nem külön
kategóriák, hanem egyetlen tényezőként vehetők figyelembe. További tényezők nála az
érintett érdekek, a beavatkozás célja és kontextusa (különösen a történelmi kontextus, és azon
belül is a „demokráciába való átmenet” időszaka), valamint az európai konszenzus hatása.
Ezekhez járul még hozzá a beavatkozás arányosságának mértéke, valamint az, hogy volt-e
felsőbb bíróságok általi átfogó elemzés, az ugyanis – Spielmann megfigyelése szerint –
általában szűkre szabott felülvizsgálatra készteti a Bíróságot.223
Mindezeket összegezve egységes a fenti szerzők álláspontja abban, hogy az egyéni
jogok és tevékenységek, valamint az állami kötelezettségek és beavatkozási lehetőségek
természete csakúgy, mint a környező politikai, kulturális és jogi körülmények (nevezetesen az
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adott helyzet helyi specialitása és az államok közötti konszenzus) hatással lehetnek a
mozgástér létére és szélességére. Az azonban nem világos, hogy az Egyezmény szövege mit
keres az egyes szerzők által azonosított tényezők között, amikor az valamennyi egyéb
kategória hátterét is képezi. Az sem világos továbbá, hogy mi helye az arányosságnak a
doktrína tényezői között, amikor – még ha ezt egyes szerzők és bírák vitatják is224 – nem az
arányosság van befolyással a mérlegelési mozgástérre (margin of appreciation), hanem a
mozgástér az arányossági vizsgálatra. Végül pedig kérdés, hogy vajon milyen mérlegelési
mozgástérből fakadó megfontolás állhat a nemzeti felsőbírósági átfogó elemzésnek nyújtott
deferencia mögött.
Megállapítható tehát, hogy gazdag, relatív, az egyes tényezők közötti összefüggéseket és
azok hátterét nem vizsgáló, finomításra szoruló megközelítések a kifejezett indokok
azonosításán

alapuló

tényező-meghatározások.

Az

azonosított

kategóriák

azonban

ténylegesen szerepet játszanak a mérlegelési mozgástérrel (margin of appreciation) érintett
döntésekben, ezért érdemes azokkal tisztában lenni.
A kifejezett indokokat azonosító megközelítés alapján, a vonatkozó jogirodalmi
álláspontok összegzésével az alábbi szempontok azonosíthatók, amelyek szerepet szoktak
játszani abban, hogy a Bíróság enged-e mérgelési mozgásteret (margin of appreciation), és ha
igen, milyen mértékben: (1) közös alap, (2) a védett jog természete, (3) az állami beavatkozás
céljának természete, (4) a szabályozott tevékenységek természete, (5) környező körülmények.

1.1. Közös alap
Az államok közötti (főként európai) közös alap létezését többen első helyre sorolják a
mérlegelési mozgásteret (margin of appreciation) befolyásoló szempontok között.
Schokkenbroek megállapítja,225
Egyezményből
224

226

hogy a közös

alap létezése olykor magából

vagy más nemzetközi jogi normából

227

az

következik, de az esetek

Matscher bíró pl. akként jellemezte az arányosságot, mint „a mérlegelési mozgástér módosítóját és
korlátozóját” (R.S.J. Macdonald, F. Matscher and H. Petzold (eds): The European System for the Protection of
Human Rights (F. Matscher: Methods of Interpretation of the Convention). Martinus Nijhoff, Dordrecht,
London, 1993, 79.), Spielmann bíró szerint pedig az arányossági elv „valószínűleg a legfontosabb – sőt talán
meghatározó – tényező, amely befolyásolja a mérlegelési mozgásteret” (D. Spielmann: Allowing the Right
Margin: The European Court of Human Rights and the National Margin of Appreciation Doctrine – Waiver or
Subsidiarity of European Review? Centre for European Legal Studies Working Paper Series, Cambridge, 2012,
22.).
225
Lásd J. Schokkenbroek: The Basis, Nature and Application of the Margin-of-Appreciation Doctrine in the
Case-Law of the European Court of Human Rights. Human Rights Law Journal, Vol. 19. No. 1. Strasbourg,
1998, 30-36., 34.
226
Lásd pl. a Sunday Times c. Egyesült Királyság (6538/74, 1979.IV.26., 59. bek.) ügyet.
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többségében inkább az európai államok jogszabályainak és gyakorlatainak összevetésén
alapul228. Garlicki a jogi szabályozás konszenzusa és a közös európai „trend” között tesz
különbséget, mindkettőt a közös alap tényezőhöz sorolva.229
Általában a szerződő államok többsége között fennálló konszenzus csökkentett
mozgásteret (margin) eredményez azon államok számára, amelyek kilógnak a sorból. Ezzel
szemben amennyiben szerteágazó az államok gyakorlata, a Bíróság általában elismeri a
vélemények legitim különbözőségét az egyes államokban az egyes cselekvési módokat
illetően. A közös jellegzetességek tehát általában szűkebb mozgástérhez vezethetnek azon
államokkal szemben, amelyek eltérnek az európai konszenzustól, míg a szabályozások és
gyakorlatok sokfélesége szélesebb mozgásteret eredményez.
Valamennyi szerző elismeri azonban, hogy a konszenzussal való összhang hiánya nem
elég annak megállapításához, hogy egy állam megsértette az Egyezményt, különösen nem, ha
a kérdéses téma szorosan kapcsolódik a nemzeti és kulturális tradíciókhoz.230 Mahoney úgy
fogalmaz, hogy a közös alap létezése vagy nem létezése inkább csak indikátor, mint
kritérium; olyan mutató, amelyet egyéb tényezők támogathatnak.231 Garlicki pedig
hangsúlyozza, hogy a közös alapok ellenére is tiszteletben kell tartani a különböző kultúrák
erkölcsi, vallási, ideológiai, politikai és alkotmányos értékek és attitűdök szerinti eltéréseit.232

1.2. A védett jog természete
A jogirodalmi álláspontok egyezőek abban, hogy a különböző „erősségű” jogok több
vagy kevesebb indokot igényelnek a mérlegelési mozgástér (margin of appreciation)
engedéséhez. Az „abszolút” jogok (pl. a kínzás tilalma vagy a „kvázi-abszolút” élethez való
jog233) igen kevés teret – főszabály szerint szinte nullával egyenlő – engednek a
mozgástérnek. Az „erős” jogok (tisztességes eljáráshoz való jog, szabadsághoz és
biztonsághoz való jog, derogáció) már egy kicsit több lehetőséget adnak deferenciára. A
227

Lásd pl. a Sigurdur A. Sigurjónsson c. Izland (16130/90, 1993.VI.30., 35. és 41. bek.) ügyet.
Lásd pl. a Dudgeon c. Egyesült Királyság (7525/76, 1981.X.22. ) és a Rasmussen c. Dánia (8777/79,
1984XI.28.) ügyeket.
229
L. Garlicki: Administrative Discretion and the Strasbourg Court. In: The European Court of Human Rights
and the ”margin of appreciation” doctrine: how much discretion if left to the state in human rights matters? Ed.
Cheng-Yi Huang, Institutum Jurisprudentiae Academia Sinica, Taipei, Taiwan, 2010, 54-96, 68.
230
Lásd pl. az F. c. Svájc (1987- , 33. bek.) ügyet.
231
P. Mahoney: Marvellous Richness of Diversity or Invidious Cultural Relativism? Human Rights Law Journal,
Vol. 19. No. 1. Strasbourg, 1998, 1-6., 5.
232
L. Garlicki: Administrative Discretion and the Strasbourg Court. Loc. cit.
233
Az élethez való jog azért csak „kvázi” abszolút jog, mert az Egyezmény 2. Cikk 2. bekezdésében foglalt
szigorú feltételekkel lehetőség van a korlátozására, míg az abszolút jogok semmilyen körülmények között nem
korlátozhatóak.
228
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„minősített” jogok (magán- és családi élet tiszteletben tartásához való jog, gondolat-,
lelkiismeret és vallásszabadság, véleménynyilvánítás szabadsága, gyülekezés és egyesülés
szabadsága, megkülönböztetés tilalma) kifejezetten igénylik a mérlegelési mozgástér
alkalmazását. A „gyenge” jogok (tulajdon védelme, oktatáshoz való jog, szabad
választásokhoz való jog) pedig még szélesebb teret engednek állami mérlegelésre.234
A jogok eltérő fontossága az Egyezmény szövegében is tükröződik. A 3. Cikk
kategorikusan, kivétel nélkül tiltja a kínzást, embertelen vagy megalázó bánásmódot.
A 2. Cikk szerint az élettől való megfosztás csak „feltétlenül szükséges” esetben
megengedett.235 A 8-11. Cikkek már az „egy demokratikus társadalomban szükséges”
mértékben engedik meg a minősített jogok korlátozását. Az Első Kiegészítő Jegyzőkönyv 1.
Cikke pedig nem is a tulajdonhoz való jog, csak az enyhébb „Tulajdon védelme” címet viseli,
és megengedi a javak használatának szabályozását minden olyan esetben, amikor azt az
államok „szükségesnek ítélik a köz érdekében”.
Az abszolút jogokra vonatkozó ítéletekben csak igen szűk körben nem jelenik meg a
mérlegelési mozgástér (margin of appreciation) koncepciója, az erős jogok esetében pedig
már gyakrabban jelen van, de még itt sem jellemzően. A minősített jogoknál szinte mindig
hivatkozik rá a Bíróság, és a gyenge jogoknál is ugyanez a helyzet azzal a különbséggel, hogy
itt a mozgástér általában a „széles” jelzőt is felveszi.
Végül pedig a jog természetéhez tartozik – tehát önálló kategóriaként való kezelést nem
igényel – az is, hogy egyes jogok nemcsak negatív (tartózkodási), hanem pozitív (cselekvési)
kötelezettséget is keletkeztetnek az állam számára. Pozitív kötelezettség egyrészt a jogok
fenntartására (pl. egy családos külföldi tartózkodási engedélyének meghosszabbítására) vagy
biztosítására irányulhat, másrészt pedig arra, hogy az állam megvédje az egyéneket a mások
általi beavatkozástól. A pozitív kötelezettségek terén – különösen annak második válfajánál –
általában nagyobb tere van a mozgástérnek (margin), mint negatív kötelezettség esetében,
mert igen nehéz meghatározni, hogy meddig terjednek az állam pozitív cselekvési
lehetőségének határai, különös tekintettel arra, hogy a pozitív kötelezettségek teljesítése adott

234

Az erős, minősített és gyenge jelzőket Legg-től kölcsönöztem (A. Legg: The Margin of Appreciation in
International Human Rights Law: Deference and Proportionality. Oxford University Press, Oxford, 2012, 200.).
Legg a szabad választásokhoz való jogot a gyenge jogokhoz sorolja, azonban odatartozása vitatható, ugyanis
demokratikus fontosságára tekintettel sokkal erősebb a többi gyenge jognál, legalábbis egyre erősebbként kezeli
a strasbourgi gyakorlat.
235
A halálbüntetés azonban a Tizenharmadik Kiegészítő Jegyzőkönyv 1. Cikke értelmében abszolút tilalom alá
esik.
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esetben jelentős költségráfordítást és komplex védelmi rendszer kialakítását teheti
szükségesé.236

1.3. Az állami beavatkozás céljának természete
A Bíróság számos esetben kimondta, hogy a doktrína alkalmazhatósága függ az
Egyezmény által védett jogokat korlátozó intézkedések céljától.237 Az Egyezményben
garantált valamely jogba való megengedett beavatkozásnak legitim célt kell szolgálnia, és a
legitim cél természetétől függően a mozgástér (margin) változó lehet ugyanazon jog
vonatkozásában. Általában véve az bír relevanciával, hogy a korlátozás közérdeket vagy
magánérdeket szolgál-e, és hogy milyen jellegű az alapul fekvő közérdek. Garlicki annak
tulajdonít jelentőséget, hogy mennyire fontos a korlátozással szolgált cél, és a
nemzetbiztonság

védelmét

különösen

fontos

célként

azonosítja.238

Schokkenbroek

megfigyelése, hogy a mozgástér általában szélesebb, ha az intézkedés az erkölcsök vagy
mások jogainak védelmét szolgálja (pl. vallásos meggyőződés elleni támadással
kapcsolatban). Ezzel szemben szűkebb az olyan intézkedésekkel kapcsolatban, amelyek a
bíróságok tekintélyének és pártatlanságának fenntartására irányulnak. Maga is elismeri
továbbá a nemzetbiztonság védelmének fontosságát, különösen a terrorcselekmények elleni
küzdelemmel kapcsolatban.239 Spielmann is egyetért ezzel, ő azonban a szociális és
gazdaságpolitikával kapcsolatos célokat, valamint a javak használatának közérdekű
szabályozását is a széles mozgástér körébe sorolja.240 Mahoney pedig a bármely államban
azonos megközelítést igénylő „objektív” és az eltéréseket engedő egyéb célok között tesz
különbséget, példát nem említve.241

236

Az ezzel kapcsolatos dilemma jól ismert a gazdasági és szociális jogok területéről, melyeket európa tanácsi
szinten jórészt nem az Egyezmény, hanem az Európai Szociális Charta szabályoz.
237
Lásd pl. a Dudgeon (7525/76, 1981.X.22. 52. bek.) és a Leander c. Svédország (9248/81, 1987.III.26., 59.
bek.) ügyeket.
238
L. Garlicki: Administrative Discretion and the Strasbourg Court. In: The European Court of Human Rights
and the ”margin of appreciation” doctrine: how much discretion if left to the state in human rights matters? Ed.
Cheng-Yi Huang, Institutum Jurisprudentiae Academia Sinica, Taipei, Taiwan, 2010, 54-96, 67.
239
J. Schokkenbroek: The Basis, Nature and Application of the Margin-of-Appreciation Doctrine in the CaseLaw of the European Court of Human Rights. Human Rights Law Journal, Vol. 19. No. 1. Strasbourg, 1998, 3036., 34. (A nemzetbiztonsággal kapcsolatban lásd pl. a Murray c. Egyesült Királyság (14310/88, 1994.X.28., 90.
bek.) ügyet.)
240
D. Spielmann: Allowing the Right Margin: The European Court of Human Rights and the National Margin of
Appreciation Doctrine – Waiver os Subsidiarity of European Review? Centre for European Legal Studies
Working Paper Series, Cambridge, 2012., 381-418., 402.
241
P. Mahoney: Marvellous Richness of Diversity or Invidious Cultural Relativism? Human Rights Law Journal,
Vol. 19. No. 1. Strasbourg, 1998, 1-6., 5.

90

1.4. A szabályozott tevékenységek természete
Mahoney leírja, hogy még ha a beavatkozással elérendő cél azonos is, a szabályozott
tevékenységek természete szükségszerűen tágítja vagy szűkíti a nemzeti mozgásteret
(margin) attól függően, hogy ezek a tevékenységek mennyire fontosak az érintett egyén léte
szempontjából, és hogy mekkora a jelentőségük a demokratikus folyamatok és általában a
közösség számára.242
Schokkenbroek a védett jog természetéhez társítja az adott jog kérelmező számára való
fontosságát, valamint a védett kérelmezői tevékenységek és érdekek természetét, mert e
három tényező együtt jelent meg a Buckley243 ítéletben.244 Ez utóbbi aspektusok azonban
külön kategóriát igényelnek, mert nem az adott jog absztrakt jellegéhez, hanem az általa
lefedett tevékenységekhez tartoznak.
Lényeges szempont a szabályozott tevékenységek természete körében a jog
gyakorlásának fontossága az egyén jóléte és fejlődése, valamint a demokratikus folyamatok
szempontjából. Ha a kérelmező tevékenységei a hivatkozott jog lényegi tartalmához
(magjához) tartoznak, ha a kérelmező körülményei különösen fontossá teszik a jog
gyakorlását, vagy ha a jog általában véve meghatározó az egyén jóléte szempontjából, a
mérlegelési mozgástér (margin of appreciation) általában szűkebb. Spielmann e körben az
egyén létezése vagy önazonossága szempontjából fontos aspektusok jelentőségét
hangsúlyozza.245 A demokratikus folyamat szempontjából a különböző beszédtípusoknak, a
vallási pluralizmusnak és a békés demonstráción való részvételhez való jognak van
Schokkenbroek szerint különös jelentősége. Végül pedig a beavatkozás hatásának súlyossága
is egy további szempont e körhöz tartozóan.246
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P. Mahoney: Marvellous Richness of Diversity or Invidious Cultural Relativism? Human Rights Law Journal,
Vol. 19. No. 1. Strasbourg, 1998, 1-6., 5.
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Buckley c. Egyesült Királyság (20348/92, 1996.IX.25., 74. bek.).
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J. Schokkenbroek: The Basis, Nature and Application of the Margin-of-Appreciation Doctrine in the CaseLaw of the European Court of Human Rights. Human Rights Law Journal, Vol. 19. No. 1. Strasbourg, 1998, 3036., 35.
245
D. Spielmann: Allowing the Right Margin: The European Court of Human Rights and the National Margin of
Appreciation Doctrine – Waiver os Subsidiarity of European Review? Centre for European Legal Studies
Working Paper Series, Cambridge, 2012., 381-418., 399.
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A magánélet legfontosabb aspektusával kapcsolatban a Dudgeon ügyben alkalmazott szigorú felülvizsgálat
például éles kontrasztban áll a svéd hatóságoknak a Leander ügyben megengedett széles mozgástérrel, ahol a
magánéletre csak kis mértékben volt hatással a szóban forgó beavatkozás.
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1.5. A környező körülmények
Mindezeken túlmenően a sérelmezett intézkedések tágabb történelmi, társadalmi,
gazdasági és politikai kontextusa szintén releváns lehet a mozgástér (margin) léte és
terjedelme szempontjából. Mahoney megállapítja, hogy nagyobb szabadság megengedett
vészhelyzet vagy egyéb fenyegető helyzet esetén, a demokráciába való átmenet türelmi
időszakában vagy amikor két rossz közül kell választani, mint békeidőben, stabilizálódott és
normál körülmények között.247 Schokkenbroek továbbá rámutat arra,248 hogy a Bíróság
általában széles mozgásteret enged akkor is, ha a sérelmezett intézkedés összhangban van az
irányadó gazdasági, szociális, településrendészeti vagy környezetvédelmi politikával,249 vagy
ha az adott területet összetettnek vagy változékonynak ítéli.250

2. Az elsődleges és másodlagos indokokat elhatároló megközelítés
Vannak szerzők, akik nem egyszerűen felsorolják és kategorizálják, hogy a Bíróság
milyen körülményekre (pl. a jog természetére, a szabályozott tevékenységek természetére
vagy a környező viszonyokra) szokott figyelemmel lenni a doktrína alkalmazásakor, hanem
azt vizsgálják, hogy milyen mögöttes elv, érték, indok áll ezen tényezők mögött. Ilyen
Gárdosnál az állami szerv felhatalmazása vagy nagyobb kompetenciája, 251 Greer-nél a jobb
helyzet és a demokrácia,252 vagy Tulkens-nál a Bíróság kapacitásának, speciális képességének
és közelségének hiánya.253
247

P. Mahoney: Marvellous Richness of Diversity or Invidious Cultural Relativism? Human Rights Law Journal,
Vol. 19. No. 1. Strasbourg, 1998, 1-6., 5.
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J. Schokkenbroek: The Basis, Nature and Application of the Margin-of-Appreciation Doctrine in the CaseLaw of the European Court of Human Rights. Human Rights Law Journal, Vol. 19. No. 1. Strasbourg, 1998, 3036., 34-35.
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Ez különös jelentőséggel bír az Első Kiegészítő Jegyzőkönyv 1. Cikkével kapcsolatos ügyekben, egyebek
mellett az adózási politika területén. Lásd pl. a Gasus Dosier- und Fördertechnic GmbH c. Hollandia (15375/89,
1995.II.23., 60. bek.) és a National and Provincial Building Society és Mások c. Egyesült Királyság (21319/93,
1997.X.23., 80. bek.) ügyeket.
A 8. Cikk alá tartozó ügyekkel kapcsolatban lásd pl. a Powell és Rayner c. Egyesült Királyság (9310/81,
1990.II.21.), a Gillow c. Egyesült Királyság (9063/80, 1986.XI.24.) és a Buckley c. Egyesült Királyság
(20348/92, 1996.IX.25.) ügyeket.
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Ide tartoznak például a 10. Cikk hatálya alá eső olyan ügyek, amelyek tisztességtelen versenykorlátozó
magatartásra vagy kereskedelmi reklámra vonatkoznak.
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Gárdos F.: Az emberi jogok alkalmazásának lehetőségei a rendes bíróságokon különös tekintettel a
magánjogi jogvitákra. Doktori értekezés, Győr, 2010, 86.
252
S. Greer: The Margin of Appreciation: Interpretation and Discretion under the European Convention on
Human Rights. Council of Europe, 2000, 34.
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F. Tulkens et L. Donnay: L’usage de la marge d’appréciation par la Cour européenne des droits de l’homme.
Paravent juridique superflu ou mécanisme indispensable par nature? Revue de science criminelle et de droit
pénal comparé, 2006, 3.
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A legalaposabb kifejtést azonban e körben Legg-nél találjuk, aki a gyakorlati érvelés
(practical reasoning) filozófiája alapján megkülönböztet elsődleges és másodlagos indokokat.
Elsődleges indokoknak azokat a döntési tényezőket tekinti, amelyek szorosan az elbírálandó
vita alapját képező tényekhez és a védett jog tartalmához tartoznak, úgy mint a védett jog
természete és az ügy típusa. Másodlagos indokoknak pedig azokat tekinti, amelyek külső
tényezőkön alapulnak, vagyis kívül esnek az elbírálandó vita alapját képező tények körén és a
védett jog tartalmán. Megkülönböztet kizárásos és nem kizárásos másodlagos indokot, ahol is
a kizárásos (pl. imperatív jogszabályi rendelkezés) kizárja az elsődleges indokolást, a nem
kizárásos pedig megőrzi azt, az elsődleges indokok súlyát befolyásolva. A mérlegelési
mozgástér (margin of appreciation) indokait a nem kizárásos másodlagos indokok körébe
sorolja, és ilyen indokként (1) a demokratikus legitimációt, (2) az államok közös gyakorlatát
(konszenzusát) és (3) a szakértelmet azonosítja. Álláspontja szerint a mérlegelési mozgástér
doktrína a Bíróság azon gyakorlata, amely jelentőséget tulajdonít a kérelmezett állam
indokolásának e külső tényezők valamelyike alapján. Ahol e tényezők alapján kevesebb
alapja van a mozgástérnek, ott szigorúbban felülvizsgálja az állam által adott indokokat.254
Ha a doktrína Legg által azonosított tényezőit az állam és a Bíróság kommunikációja
szemszögéből nézzük, demokratikus legitimációra hivatkozással az állam azt kéri, hogy a
Bíróság tartsa tiszteletben a döntését, mert demokratikus mandátummal bír az adott emberi
jogi kérdés kezelésére. Közös gyakorlatra hivatkozással azért kéri a döntése tiszteletben
tartását, mert más államok is egyetértenek azzal, hogy helyesen határozta meg a emberi jogi
követelményeket. Szakértelemre vagy kompetenciára hivatkozással pedig azt kéri, hogy a
Bíróság azért tartsa tiszteletben a döntését, mert jobban ért egy adott kérdéshez. Demokratikus
legitimációra és konszenzusra tekintettel a „hatóságok” közötti udvariasság alapján, az állami
hatóságok megfelelő működésének támogatása érdekében nyújt deferenciát a Bíróság,
szakértelemre hivatkozással pedig saját kompetenciájának határait elismerve, puszta
ésszerűségi alapon.
Mindezek alapján Legg szerint:
(1) Mérlegelési mozgásteret (margin of appreciation) szükséges engedni, ha világos
demokratikus alapon áll az emberi jogi követelmények állam általi értelmezése. A jogalkotás
bírósági

felülvizsgálatának

alkotmányos

elmélete

megfelelő

analógiát

ad

annak

magyarázatához, hogy miért indokolt deferenciát nyújtani az államoknak a nemzetközi jog
területén, amikor demokratikus alapokon állnak azok emberi jogi standardokra vonatkozó
254

A. Legg: The Margin of Appreciation in International Human Rights Law: Deference and Proportionality.
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értelmezései. A Bíróság tiszteletben tartja az emberi jogi normák demokratikus kialakítását,
azonban vizsgálja az állam által adott indokokat, és azt, hogy azok alapján milyen mértékű
mozgásteret szükséges engedni a demokratikus legitimáció alapján.
(2) Mérlegelési mozgásteret (margin of appreciation) szükséges engedni akkor is, ha
nincs konszenzus a szerződő államok között a releváns emberi jogi standard helyes
értelmezésére vonatkozóan. Tekintettel arra, hogy a nemzetközi norma az államok szuverén
egyenlőségén alapul és az államok megállapodása alapján jön létre, az államok gyakorlatának
elfogadása helyénvaló, még az emberi jogok területén is. Ezt a megközelítést tükrözi a
Szerződések Jogáról szóló 1969. évi Bécsi Egyezmény255, és a Bíróság mérlegelési
mozgásteret enged vagy éppen szigorú felülvizsgálatot végez a tagállamok gyakorlata mint
másodlagos (külső) tényező alapján.
(3) Végül pedig az államban meglévő szakértelem vagy jobb alkalmasság is mérlegelési
mozgástér (margin of appreciation) indoka lehet. Ez általánosan elfogadott deferencia okként
ismert a hazai közigazgatási bíráskodásból, és kevésbé vitatott, mint a másik két külső
tényező. Amikor a Bíróság úgy ítéli meg, hogy az államban meglévőnél kevesebb
szakértelemmel rendelkezik az ügy elbírálásához, akkor mozgásteret enged, ha pedig
megítélése szerint több szakértelme van, szigorítja a felülvizsgálatot.256
Legg álláspontja szerint a védett jog természete és az ügy típusa nem a mérlegelési
mozgástér (margin of appreciation) tényezői. A jog természete inkább a döntés elsődleges
indokaihoz tartozik, és azt határozza meg, hogy milyen erős indokok szükségesek ahhoz,
hogy a mérlegelési mozgástér szerepet játszhasson a döntésben. Az arányossági vizsgáltnál jut
szerephez, nem pedig a mozgástér indokai között. A jog természete tehát nem a mozgástér
tényezője, de befolyásolja annak tényezőit. Az ügy típusa szintén nem deferencia ok, hanem
inkább arról van szó, hogy bizonyos típusú ügyek hasonló megfontolásokhoz vezetnek, és az
ügyek kategorizálása útmutatót ad arról, hogy a Bíróság a korábbi döntéseiben hogyan ítélt
meg hasonló ügyeket.257 A jog természete vagy az ügy típusa szerinti kategorizálás hasznos
lehet, mert képet ad azokról a tényezőkről, amelyek várhatóan irányadóak lesznek a jövőbeni
hasonló ügyekben. Legg szerint azonban nem árt fenntartással kezelni ezeket a tényezőket,
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mert a korábbi ítéletek nem kötik a Bíróságot, és akár a tényekben való kisebb különbség is
eltérő megfontolásokhoz vezethet.258
Mint azt a másik szempontrendszer esetében is megtettük, vizsgáljuk meg
részletesebben a Legg által azonosított mérlegelési mozgástér (margin of appreciation)
tényezőket: a demokratikus legitimációt, az államok közötti konszenzust és a szakértelmet.

2.1. Demokratikus legitimáció
Legg a mérlegelési mozgástér (margin of appreciation) engedésének egyik alapjaként,
vagyis a mozgástér egyik tényezőjeként azonosítja a demokratikus legitimációt, amely alapján
a Bíróság deferenciát nyújt a nemzeti jogalkotónak259, ha annak döntése széles társadalmi
részvétel útján született, és nem sérti az alapvető demokratikus követelményeket. A Bíróság
ugyanis ügyel arra, hogy ne vegye át a szerződő államok demokratikus jogalkotási
funkcióját.260
Az Egyezmény központi célja a demokrácia, ez a Preambulumában261 is megjelenik
értékként. A Bíróság világos mandátummal rendelkezik arra, hogy támogassa a demokratikus
politikai berendezkedéseket. Ezért kötelességének tekinti, hogy tiszteletben tartsa a nemzeti
szinten demokratikus úton kialakított emberi jogi standardokat, természetesen azonban együtt
mérlegelve a demokrácia tényezőt az elsődleges indokokkal. A Hirst ügyben262 rögzítette,
hogy
„(…) többek között a történelmi fejlődés, a kulturális diverzitás és a politikai gondolkodás
Európán belüli gazdag változatossága alapján megilleti a szerződő államokat, hogy formába
öntsék demokratikus víziójukat.”

Az ügy típusától függ, hogy a demokrácia érv alapján tágul-e vagy szűkül a mozgástér
(margin). A Bíróság szűkíti a mozgásteret, vagyis szigorúbb felülvizsgálatot végez, ha a
demokrácia védelmét szolgáló jogok (mint például a véleménynyilvánítási és a gyülekezési
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szabadság vagy a választási jog) érintettek,263 ahol kisebbségi jogok vagy sérülékeny
csoportok jogai vannak veszélyben264, ahol nem megfelelő a társadalmi részvétel (hiányzik
például a valós társadalmi vagy parlamenti vita),265 vagy ahol sérül a jog uralmának (rule of
law) követelménye (mint például a jogok megkülönböztetés nélküli átgondolatlan korlátozása
esetén).
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Ha tehát el nem fogadható módon gátolják a demokratikus részvétel bizonyos

elemeit, vagy átgondolatlanul, védhető indok nélkül korlátoznak jogokat, az kevesebb
deferenciát és szigorúbb felülvizsgálatot eredményez. Ilyenkor a Bíróság úgy szokott
fogalmazni, hogy „nagyon nyomós indokok szükségesek” a korlátozás igazolására.
Ha azonban a fenti esetek egyike sem áll fenn, a Bíróság széles mozgásteret igyekszik
hagyni az államoknak abban, hogy „formába öltsék saját demokratikus víziójukat”. Legg
szerint a Bíróság különösen akkor hajlik deferenciára demokratikus legitimáció alapján, ha
egymással ütköző magánjogi érdekek szabályozását kell felülvizsgálni az Egyezményben
foglalt emberi jogi követelményeknek való megfelelés szempontjából, valamint akkor, ha
egyéni jogok és közösségi érdekek ütközésére adott állami válasz megfelelősége a kérdés.
Ami a magánjogi szabályozást illeti, Legg elismeri, hogy a jogi szabályozás nem képes a
magántermészetű konfliktusok egyéniesített feloldására.267 Tekintettel azonban arra, hogy az
állam demokratikus viszonyok között a megfelelő gazdasági és társadalmi működéshez
fűződő közérdekből szabályozza a magánjogi viszonyokat, Legg szerint ezen a téren is
indokolt mérlegelési mozgásteret (margin of appreciation) nyújtani a jogalkotásnak, hacsak a
szabályozás nem okoz különös nehézséget az érintetteknek az elérendő célhoz képest.268 Az
egyéni jogok és közösségi érdekek ütközésénél pedig a Bíróság Legg megfigyelése szerint a
demokrácia érv alapján, az érintett morális vagy társadalmi kérdések „komplexitására”
tekintettel hajlik deferenciára269 az ilyen jellegű kérdések szabályozásával kapcsolatban.270
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2.2. Államok közötti konszenzus
Ezzel a tényezővel „közös alap” címen már foglalkoztunk, ott azonban nem került
bővebb kifejtésre.
Egységes mind a kifejezett indokokat azonosító, mind pedig az elsődleges és
másodlagos indokokat elhatároló szerzők álláspontja a tekintetben, hogy az európai államok
gyakorlata (konszenzusa) a mérlegelési mozgástér (margin of appreciation) egyik tényezője.
A Bíróságnak egységes nemzetközi standardokat kell létrehoznia, azonban az államoknak
manőverezési teret szükséges hagynia ezen standardok alkalmazásában. Amikor egy emberi
jogi standard tartalma vagy alkalmazási köre nem világos, annak meghatározásánál
figyelemmel igyekszik lenni az Egyezményben részes államok szándékára. E két érdek
közötti

egyensúlyozás

tükröződik

a

mérlegelési

mozgástér

konszenzuson

alapuló

alkalmazásában, az államok szándéka ugyanis elsősorban az általuk követett gyakorlatban ölt
testet, legyen szó akár szabályozási, akár bírói gyakorlatról.271
A konszenzus figyelembevételének gyakorlata a Szerződések Jogáról szóló 1969. évi
Bécsi Egyezményből következik. Az Egyezmény 31. Cikke értelmében „a szerződést
jóhiszeműen, kifejezéseinek szövegösszefüggésükben szokásos értelme szerint valamint
tárgya és célja figyelembevételével kell értelmezni”. A deferencia kérdése akkor merülhet fel,
ha a „szokásos értelem” is homályos.272 Az emberi jogok védelme elsődlegesen az államok
feladata, és nem dolga a Bíróságnak, hogy harmonizálja az egyes államok ezzel kapcsolatos
különböző megközelítéseit. Az államok konszenzusa azonban megjelenik másodlagos érvként
a döntései indokolásában. A Bécsi Egyezmény 31. Cikk 3b. bekezdése utal a tagállami
gyakorlat jelentőségére, „amely a szerződés értelmezését illetően a részes felek megegyezését
jelenti”. Amíg az államok fenn kívánják tartani emberi jogi kötelezettségvállalásaik
teljesítését, gyakorlatuk iránymutatásul szolgál a Bíróság számára olyan helyzetekben, amikor
nem világos, hogy mi a nemzetközi standard, és hogy lehet-e eltérést engedni az egyes
államoknak e követelmény alkalmazásában.
Meg kell azonban jegyezni, hogy az Egyezmény tartalmaz olyan fogalmakat (mint
például a „büntetőjogi vád” fogalmát a 6. Cikkben), amelyek autonóm jelentéssel bírnak a
270
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Bíróság gyakorlatában. Ezek olyan kulcsfogalmak, amelyek értelmezésében a Bíróság még
konszenzus esetén sem enged szabadságot az egyes tagállamoknak, hogy azok önkényes
fogalomértelmezéssel ne tudjanak kibújni az Egyezményben meghatározott kötelezettségeik
alól.
Egyes szerzők véleménye szerint az államok konszenzusát egyéb esetekben sem lenne
szabad figyelembe venni a mérlegelési mozgástér (margin of appreciation) tényezőjeként,
mert az Egyezmény által rögzített valamennyi morális érték homályos természetű, és azok
értelmezésének jogát a szerződő államok a Bíróságra ruházták, ami miatt bármely
konszenzusra hivatkozás irreleváns.273 Legg azonban vitatja ezt274, azzal érvelve, hogy amikor
számos morálisan helyes megoldás létezik, az államok gyakorlatához célszerű fordulni
iránymutatásért, és amikor nem lehet kialakítani egyetlen egyértelmű megoldást, tiszteletben
szükséges

tartani a különböző államokban fennálló demokratikus megközelítések

különbözőségét.
Legg kimutatja, hogy az államok konszenzusa háromféle módon befolyásolhatja a
mérlegelési mozgásteret (margin of appreciation). Konszenzus hiányában tágul a mozgástér,
vagyis a Bíróság deferenciát nyújt az államnak.275 Az államot támogató konszenzus szintén
tágítja a mozgásteret, ismét deferenciát eredményezve az állam számára. A kérelmező
álláspontját támogató konszenzus viszont szűkíti a mozgásteret, vagyis ilyenkor a Bíróság
fokozza a felülvizsgálat szigorúságát.
Más szerzőkhöz hasonlóan azonban Legg is elismeri, hogy konszenzus vagy annak
hiánya nem meghatározó, hanem csak egyetlen tényező az elsődleges és a másodlagos döntési
szempontok között. Lehetséges, hogy konszenzus hiányában vagy konszenzusba illeszkedő
gyakorlat esetén sem nyújt a Bíróság deferenciát, mert valamely más szempont erőteljesen a
konszenzus tényező ellen hat.276
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További említést érdemel a konszenzus tényezővel kapcsolatban a Bíróságot amiatt érő
kritika, hogy nincs kidolgozott módszere az európai konszenzus mérésére. 277 Legg szerint
azonban nem elengedhetetlen a konszenzus precíz mérése, hiszen az csak egyetlen
mérlegelési tényező az összes között. Ezzel akár egyet is lehet érteni, ha azt is figyelembe
vesszük, hogy teljes egységesség hiányában nehéz meghatározni, hogy mi az a százalékszint,
ami már figyelemre méltó konszenzusnak tekinthető. Másrészt a Bíróság igenis törekszik
objektív és átfogó módszer kidolgozására, Hivatalában külön kutatási részleg működik a
releváns európai joggyakorlat feltárására és elemzésére. Remélhető, hogy összehasonlító
kutatási és elemzési módszerei egyre kifinomultabbá és hatékonyabbá válnak.
Az európai államok konszenzusának körében említi még Legg azt is, hogy az Emberi
Jogok Európai Bírósága és az Európai Unió Bírósága a nemzetközi törvényszékek között
szokásos udvariasság jegyében kölcsönösen támaszkodnak egymás jogértelmezésére, és az
Emberi Jogok Európai Bírósága a joghatósága alá tartozó államok nagy részének
konszenzusaként tekint az uniós jogra és annak az Európai Unió Bírósága általi
értelmezésére.278 Megjegyzi továbbá, hogy nemcsak az uniós jogra, hanem egyéb regionális
és univerzális egyezményekre is támaszkodik a Bíróság az államok közötti konszenzus
bizonyítékaként,279 valamint az európai vagy globális „trendet” is hasonló tényezőként280
kezeli.281

2.3. Szakértelem
A mérlegelési mozgásteret (margin of appreciation) befolyásoló harmadik tényező Legg
felfogásában az államnál meglévő nagyobb szakértelem vagy kompetencia.282 Az, hogy erre a

277

H.C. Yourov: The Margin of Appreciation Doctrine in the Dynamics of European Human Rights
Jurisprudence. Kluwer Law International, The Hague, 1996, 195.; L. Helfer: Consensus, Coherence and the
European Convention on Human Rights. Cornell International Law Journal 1993/26, 133., 135. és 138-141.
278
Lásd pl. a Matthews c. Egyesült Királyság (24833/94, 1999.II.18.), valamint a Kress c. Franciaország
(39594/98, 2001.VI.7.) ügyeket.
279
A Sørensen és Rasmussen ügyben például a Bíróság figyelembe vette, hogy az államok konszenzusát tükröző
Európai Szociális Chartába ütközik a kötelező szakszervezeti tagság gyakorlata, és elítélte ezt a kevés szerződő
állam által követett gyakorlatot. (Sørensen és Rasmussen c. Dánia (52562/99 és 52620/99, 2006.I.11., 70. bek.))
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A transzszexuális személyek jogaival kapcsolatos Christine Goodwin ügyben például nem volt „bizonyíték”
az európai konszenzus fennállására, azonban a Bíróság figyelembe vette, hogy a globális trend a
transzszexualitás elismerése irányába mutat, és megállapította a kérelmező jogainak megsértését (Christine
Goodwin c. Egyesült Királyság (28957/95, 2002.VII.11., 85. bek.).
281
A. Legg: The Margin of Appreciation in International Human Rights Law: Deference and Proportionality.
Oxford University Press, Oxford, 2012, 103-144.
282
A szakértelem és a kompetencia némileg eltérő fogalmak, ugyanis míg a szakértelem szakmai tudásra utal, a
kompetencia inkább készségeket és képességet jelent. Az ügyek jellegétől függően indokolt hol szakértelemre,
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Bíróság mennyire támaszkodik, attól függ, hogy önmagát mennyire tartja szakértőnek az adott
kérdésben. Ha egyáltalán nem, akkor deferenciát nyújt az állami szakértelemnek, és – el sem
végezve az elsődleges indokok vizsgálatát – a mérlegelési mozgástér körébe utalja az adott
kérdést. Ilyenkor többnyire a „nemzeti hatóságok jobb helyzetben vannak” frázist szokta
használni.
Többnyire azonban a Bíróság is bír szakértelemmel, ezért a nemzeti hatóságok „jobb
helyzetének” elismerése mellett megmarad annál, hogy a mérlegelési mozgásteret (margin of
appreciation) „európai felügyelet kíséri”, az „kéz a kézben jár az európai felügyelettel”. Nem
adja fel tehát felülvizsgálati hatalmát, hanem – felülvizsgálva az állami megközelítést –
elvégzi valamennyi releváns (elsődleges és másodlagos) tényező vizsgálatát, jelentőséget
tulajdonítva ezek között az államnál meglévő szakértelemnek. Ha pedig nagyobb szakértőnek
tartja magát az adott kérdésben, mint amilyen az állam lehet (iudex peritus peritorum – „a
bíró a szakértők szakértője”), úgy fel sem merül, hogy figyelembe vegyen helyi kompetenciát.
Legg szerint a legtipikusabb területek, amelyeken a Bíróság kevésbé tartja magát
szakértőnek az államnál, így deferenciára hajlik az állam javára az ott meglévő szakértelemre
tekintettel: (a) a nemzetbiztonság, (b) a gyermekvédelem, (c) az egészségügyi ellátás, (d) az
oktatásügy, (e) a rendőrség és az egyéb állami alkalmazottak szervezése, valamint (f) a
gazdasági ügyek.
(a) A nemzetközi kapcsolatokban kiemelkedő jelentősége van az államok saját maguk
megvédéséhez való jogának. A nemzetbiztonság fenntartása gyakran olyan eljárást és fellépést
igényel, amely korlátozza az Egyezmény által védett emberi jogokat. Az ilyen eljárás és
fellépés alakulhat a helyi követelmények gondos és helyes mérlegelésén, de az is lehet, hogy a
korlátozás túllép a nemzetbiztonsági érdekből szükséges mértéken. A Bíróság feladata az
ilyen esetek kiszűrése és szankcionálása, míg deferenciát nyújt a szakértelmen alapuló
nemzetbiztonsági döntéseknek.
A Bíróság gyakorlatában leggyakrabban a derogáció lehetőségét szabályozó 15. Cikkel
kapcsolatban merül fel nemzetbiztonsági kérdésre vonatkozó deferencia,283 de egyéb cikkek
alkalmazása során is jelentőséggel bír, különös tekintettel a 8., 10. és 11. Cikkek átal védett
minősített

jogokra

(magán-

és

családi

élet

tiszteletben

tartásához

való

jog,

véleménynyilvánítás szabadsága, gyülekezés és egyesülés szabadsága), amelyek korlátozási

hol kompetenciára utalni. Az egyszerűség kedvéért azonban a következőkben többnyire a szakértelem fogalmat
használom mindkét variánsra, hacsak nincs jelentősége a kettő közötti eltérésnek.
283
Lásd pl. a Brannigan és McBride c. Egyesült Királyság (14553/89 és 14554/89, 1993.V.26., 43. bek.) ügyet.
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klauzulája – bizonyos keretek között – kifejezetten megengedi a nemzetbiztonság védelme
érdekében való korlátozást.284
(b) A mérlegelési mozgástér (margin of appreciation) állami szakértelmen alapuló
engedésének következő tipikus területe a gyermekvédelem. Mivel a döntéshozó állami
hivatalnokok és bírók személyes kapcsolatban vannak az érintett személyekkel és többnyire
gyakorlatuk is van a hasonló ügyek intézésében, általában jobb helyzetben vannak a
Bíróságnál annak megítéléséhez, hogy mi egy gyermek legfőbb érdeke egy adott
helyzetben.285
(c) A Bíróság szintén kevesebb szakértelemmel rendelkezik az államoknál az
egészségügyi ellátások nyújtásával és az orvosi kezeléssel kapcsolatos kérdésekben. Ennek
példája az elmegyógyintézetbe utalással kapcsolatos gyakorlat.286
(d) A szakértelmen alapuló deferencia-nyújtás következő területe az oktatáspolitika,
amellyel kapcsolatban a Bíróság szintén figyelemmel van arra, hogy a felelős állami szervek
közelebbi kapcsolatban vannak a helyi viszonyokkal, ami képessé teszi őket annak
megítélésére, hogy szükséges-e egy adott korlátozás.287
(e) A következő téma a rendőrség és az egyéb állami alkalmazottak szervezése, amikor a
jogok és kötelezettségek meghatározása az Egyezményben védett valamely jog korlátozását
jelenti.288
(f) Végül pedig az államnál meglévő szakértelemnek nyújtott deferencia területe a
gazdasági szféra is, mert a Bíróság elismeri, hogy az állam jobb helyzetben van a nemzetközi
bíráknál ahhoz, hogy értékelje a helyi gazdasági viszonyokat. Az ezen az alapon engedett
mozgásteret (margin) gyakran a demokratikus legitimáció is indokolja, mert a gazdaság
szervezése politikai (gazdaságpolitikai) megfontolások alapján történik. Ide tartoznak például
a földhasználattal kapcsolatos kérdések289 és az állami nyugdíjpolitika290, amelyek körébe
284

A korlátozható jogokkal kapcsolatos alkalmazás példája a Klass ügy, amelyben a Bíróság a 8. Cikkel
kapcsolatban – a levelezés figyelemmel kísérése és a távbeszélés lehallgatása vonatkozásában – megállapította,
hogy mérlegelési mozgástér illeti meg az államot annak megválasztásában, hogy milyen eszközökkel harcol a
terrorizmus ellen (Klass c. Németország (5029/71, 1978.IX.6., 48-50. bek.).
285
Lásd pl. az Elsholz c. Németország (25735/94, 2000.VII.13., 48. bek.) ügyet.
286
Az elmegyógyintézetbe utalással kapcsolatos D.N. ügyben például hangsúlyozásra került az alapul fekvő
szakértelem orvosi jellege (D.N. v. Svájc (27154/95, 2001.III.29.).
287
Ennek példája a Leyla Şahin ügy, amelyben a Bíróság az oktatáspolitikával kapcsolatban engedett
mozgásteret abban a kérdésben, hogy engednek-e vallási szimbólumokat (a jelen esetben muzulmán fejkendőt)
az oktatási intézményekben (Leyla Şahin c. Törökország (44774/98, 2005.XI.10., 109. bek.).
288
Kiváló példa erre a Rekvényi ügy, amelyben a Bíróságnak abban a kérdésben kellett állást foglalnia, hogy
sérti-e az egyesülési szabadságot és a diszkrimináció tilalmába ütközik-e a rendőrök kizárása a politikai
tevékenységből. Megállapította, hogy nem valósult meg egyezménysértés, mert az államot különös mérlegelési
mozgástér illeti meg az állami alkalmazottak – köztük a rendőrök – feladataival és kötelezettségeivel
kapcsolatban (Rekvényi c. Magyarország (25390/94, 1999., 43. bek.).
289
Lásd pl. a Papachelas c. Görögország (31423/96, 1999.III.25.) ügyet.
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tartozó állami döntéshez többnyire csak akkor nyúl a Bíróság, ha az Egyezményben foglalt
jogok korlátozása „minden ésszerű alapot nélkülöz”291, vagy legalábbis a jog korlátozása
során nem volt „ésszerű arányossági kapcsolat” a kitűzött cél és az igénybe vett eszköz
között292.
Vannak azonban olyan szakterületek is, amelyeken a Bíróság nagyobb szakértőnek tartja
magát az államnál, ezért ezekkel kapcsolatban szűkíti a mozgásteret (margin), vagyis
szigorúan elvégzi a felülvizsgálatot. A legfontosabb ilyen területek (a) a jogi eljárások, (b) az
eljáráshossz és (c) a jogszerűség követelményének való megfelelés.
(a) A strasbourgi bírák közül sokan magas beosztású bírók voltak nemzeti bíróságokon,
más fontos szerepet töltöttek be a hazai jogalkotásban vagy jogalkalmazásban, avagy tanítják
a jogot. Komoly és szerteágazó tapasztalataik alkalmassá teszik őket arra, hogy bármely
kontextusban biztonsággal megítéljék, hogyan kell működniük a jogi eljárásoknak. Ezért az
ezzel kapcsolatos kérdéseket nem hagyják az egyes államokra, hanem alaposan elemzik a
sérelmezett eljárásokat az Egyezménynek való megfelelés szempontjából. Jogi eljárási
kérdésekben a Bíróság sokkal kevésbé hajlik deferenciára, mint a civil társadalom
szervezésének más területein.293
(b) A Bíróság kevéssé veszi figyelembe az államok arra vonatkozó indokait is, hogy
miért húzódott el egy bírósági eljárás. Figyelemmel van ugyan az ügyek egyedi
körülményeire, de többnyire nem fogadja el a kérelmezett kormányoknak az ügy
bonyolultságára vagy az eljáró bíróságok leterheltségére vonatkozó védekezését, hanem
objektív mérce alapján számol, és egységesen ítéli meg azt az eljáráshosszt, amit már
ésszerűtlennek ítél a 6. Cikk 1. bekezdése értelmében.294
(c) Végül pedig a Bíróság nagyobb szakértőnek tartja magát az államnál a jogszerűség
(legality) követelményének való megfelelés megítélésében. Mint azt már említettük, bizonyos
jogok korlátozásának feltétele a hazai jogrendszeren belüli „törvényesség” (lawfulness)295
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Lásd pl. a Stec c. Egyesült Királyság (65731/01, 2006.XI.14., 57. bek.) ügyet.
Lásd pl. a Chassagnou és Mások c. Franciaország (25088/94, 28331/95 és 28443/95, 1999.IV.29.) ügyet.
292
Lásd pl. az Andrejeva c. Lettország (55707/00, 2009.II.18., 89. bek.) ügyet.
293
Ennek példája a Brumărescu ügy, amelyben a Bíróság nem fogadta el a román legfelsőbb bíróság általi
elutasítás megfelelő indokaként, hogy nem volt hatáskör a birtokviszony helyreállítására irányuló kereset
elbírálására (Brumărescu c. Románia (28342/95, 1999.X.28., 65. bek.).
294
Ennek példája a Deés ügy, amelyben a Bíróság a vonatkozó gyakorlatának megfelelően – kis sem térve a
felek által előadott érveke – sommásan csak annyival indokolta a túlzott eljáráshossz (hat év és kilenc hónap
kétfokú eljárásban) megállapítását, hogy már számos esetben megállapított hasonló egyezménysértést, és a
kormány a jelen esetben sem tudott olyasmire hivatkozni, ami lehetővé tette volna az ügy eltérő megítélését
(Deés c. Magyarország (2345/06, 2010.XI.9., 27. bek.).
295
Lásd az Egyezmény 5. Cikkét.
291
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vagy „törvényben meghatározottság” (in accordance with the law, prescribed by law)296. Az
Egyezmény hivatalos magyar nyelvű fordításában szereplő „törvény” szó a Bíróság által jogi
normának tartott minden előírást lefed, a belőle képzett törvényesség és a törvényben
meghatározottság fogalmak pedig a Bíróság fogalmai szerinti jogszerűséget jelentik. A
jogszerűség megítélése során a Bíróság nem támaszkodik az egyes államok szerinti
jogértelmezésekre,297 hanem – e téren biztos szakértőnek tartva magát – a saját kritériumai
alapján dönti el, hogy a korlátozás alapját képező norma megfelel-e a „law” fogalmának.298

3. A tényezőkre vonatkozó megközelítések összhangba hozása
Láthattuk, hogy számos szerző felfogásában valamennyi, a Bíróság döntésében a
mérlegelési mozgástér (margin of appreciation) felmerülésekor szerepet játszó szempont a
mozgástér tényezőjének minősül. Az ezzel kapcsolatos felfogások összegzésével a közös alap,
a védett jog természete, a beavatkozás céljának természete, a szabályozott tevékenységek
természete és a környező körülmények tényezőket azonosítottuk.
Megismertünk ugyanakkor egy másik megközelítést is, amely különbséget tesz a
Bíróság döntéseinek elsődleges és másodlagos indokai között, az utóbbi körbe sorolva a
mérlegelési mozgástér (margin of appreciation) demokratikus legitimációban, államok
közötti konszenzusban és szakértelemben azonosított tényezőit, az előbbi körbe pedig a védett
jog természetét és az ügy típusát.
A két megközelítést összevetve megállapítható, hogy a kifejezett indokokat azonosító
felfogás által közös alapként és környező körülményekként azonosított tényezők a mérlegelési
mozgástér (margin of appreciation) konszenzus és demokrácia tényezőinek feleltethetők meg,
míg a többi tényező a védett jog természete és az ügy típusa, mint elsődleges tényezők alá
sorolható, illetve a szabályozott tevékenység természete bizonyos értelemben a mozgástér
szakértelem tényezőjéhez is tartozik.
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Lásd az Egyezmény 8-11. Cikkeit.
Erre példa a Rekvényi ügy, amelyben a Bíróság egy alkotmányos tilalmat is csak azzal az általa felállított
feltétellel tekintett jogszerűnek, hogy az megfelelt a kiszámíthatóság követelményének. Az alkotmányos tilalom
tárgyának „politikai tevékenységként” való megfogalmazását kellően világosnak, és így a tilalmat megfelelően
kiszámíthatónak ítélte ahhoz, hogy átengedje a „törvényben meghatározottság”, vagyis a jogszerűség tesztjén
(Rekvényi c. Magyarország (25390/94, 1999., 34-38. bek.).
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A. Legg: The Margin of Appreciation in International Human Rights Law: Deference and Proportionality.
Oxford University Press, Oxford, 2012, 145-173.
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Kérdés azonban, hogy hasznos-e demokratikus legitimációra, államok közötti
konszenzusra és szakértelemre szűkíteni a mérlegelési mozgástér (margin of appreciation)
tényezőit?
Mindenekelőtt szögezzük le, hogy a mozgástér (margin) meghatározása során szerepet
játszó bármely szempont azonosítása akkor jelent gyakorlati hasznot a nemzeti védelmi
rendszer szereplői számára, ha a szempont egyértelműen megjelenik a döntésekben, vagyis
konkrétan hivatkozni lehet rá a jövőben. A Legg által azonosított tényezők közül azonban
többnyire csak a konszenzus jelenik meg expressis verbis az ítéletekben, míg a demokrácia és
a szakértelem tényezők azonosításához értelmezés szükséges. Kevés ügyben szerepel az, hogy
a Bíróság kifejezetten utalna a demokráciára (például úgy, hogy meghagyja az államok
számára a „demokratikus víziójuk” kiteljesítésének szabadságát). Többnyire a szakértelem
sem konkrétan, hanem a „jobb helyzetre” utalásként jelenik meg, amely mögött nemcsak
szakértelmi, de demokratikus megfontolások is állhatnak. A Legg-féle tényezők tehát kissé
elvontak ahhoz, hogy korábbi ügyekből idézve konkrétan hivatkozni lehessen rájuk. E
tényezők azonosítása azonban segíti a Bíróság mögöttes megfontolásainak feltérképezését,
ami vitathatatlanul fontos a hasonló gondolkodásmód elsajátítása érdekében. Ezen kívül
kétségtelen gyakorlati jelentőséggel bír a nemzeti szereplők számára mindazon tényezők
ismerete, amelyekre a Bíróság konkrétan hivatkozni szokott, hiszen ezeket tudják
egyértelműen hivatkozni későbbi döntéseikben vagy kommunikációjukban.
A nemzeti szereplők számára azonban – mindezektől eltekintve – elsősorban annak van
jelentősége, hogy a Bíróság jellemzően milyen jogokkal kapcsolatban, milyen ügytípusokban
szokott engedni mozgásteret, és hogy abból milyen intenzitású felülvizsgálat, illetve milyen
jellegű és mértékű szabadság vagy kötöttség következik. Ennek tisztázásához pedig szükség
van az egyes jogokra vonatkozó gyakorlat, valamint a mérlegelési mozgástér (margin of
appreciation) fő eljárási kontextusát képező arányossági vizsgálat ismeretére.
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VIII. AZ EGYES JOGOK ÉS A MOZGÁSTÉR VISZONYA
Mint említettem, a védett jog természete fontos tényező a mérlegelési mozgástér
(margin of appreciation) szempontjából, hiszen meghatározza, hogy milyen súlyos indokok
szükségesek a mozgástér engedéséhez. Tekintsük át alaposabban az Egyezmény által védett
jogokat abból a szempontból, hogy azok természetétől és az ügyek típusától függően milyen
szerepet játszik és milyen jellegzetességeket hordoz a mérlegelési mozgástér doktrína a
Bíróság esetjogában, különösen kutatva az előző fejezetben azonosított mozgástér tényezőket.
A vonatkozó gyakorlat bemutatása itt az Egyezmény által védett legfontosabb jogokra
szorítkozik, és a jogok természete alapján nyer struktúrát az erősebb jogoktól a gyengébbekig.
Az elemzés nem átfogó, hanem csak egy-egy illusztratív példát igyekszik adni a különböző
esetekre a teljes és a magyar vonatkozású esetjogból, az ügyek részletes ismertetése nélkül.
Az elemzés – a magyar vonatkozású ügyek kivételével – nem az esetjog közvetlen vizsgálatán
alapul, hanem már meglévő jogirodalmi megállapításokra támaszkodik.

1. Abszolút jogok
Abszolút (vagy feltétlen) jogok: a kínzás tilalma (3. Cikk), a rabszolgaság vagy
kényszermunka tilalma (4. Cikk) és a törvényi rendelkezés nélküli büntetés tilalma (7. Cikk).
Ezek a követelmények olyannyira feltétlenek, hogy nem is jogként, hanem tilalomként
kerültek megfogalmazásra, amit minden körülmények között be kell tartani, attól még a 15.
Cikk alapján, háborús körülmények között sem lehet eltérni. Ide sorolja továbbá a
szakirodalom a „kvázi abszolút” jognak nevezhető élethez való jogot (2. Cikk) is, amelynek
korlátozása vagy az attól való eltérés csak igen szigorú feltételek mellett lehetséges.299
Az abszolút és kvázi abszolút jogok (a továbbiakban: abszolút jogok) köréből csak az
élethez való joggal és a kínzás tilalmával érdemes foglalkozni, mert a rabszolgaság és a
kényszermunka már nem gyakorlat Európában, és a szerződő államok a nullum crimen (nulla
poena) sine lege elvnek is igyekeznek megfelelni.
Az abszolút jogok feltétlen jellege csak a legkivételesebb esetben enged teret valamely
mozgástér (margin) tényezőnek.
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A 13. Kiegészítő Jegyzőkönyv (Vilnius, 2002. május 3.) 1. Cikke értelmében azonban a halálbüntetés
abszolút tilalom alatt áll, amelytől semmilyen körülmények között nem lehet eltérni.
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1.1. Élethez való jog
A 2. Cikk által védett élethez való jog300 az egyik legfontosabb emberi jog, mert ha az
élet megszűnik, vele együtt az összes többi jog is megszűnik. Ezért a Bíróságnak gondosan és
szigorúan kell vizsgálnia azt, hogy igazolt-e az élet elvétele vagy az élet védelmének
elmulasztása. Ennek ellenére azonban mozgásteret (margin) engedhet az államoknak abban,
hogy maguk határozzák meg, mikortól meddig tart az emberi élet, valamint abban, hogy
mérlegeljék az élet elvételéhez vezető igazolt erőszak feltétlen szükségességét.301
A Bíróság az élet kezdetére vonatkozó európai konszenzus hiányára tekintettel
jellemzően széles mozgásteret (margin) enged az abortusz szabályozásának kérdésében.302 Az
aktív eutanáziával kapcsolatban azonban már nem ennyire engedékeny, így – annak ellenére,
hogy ennek megengedése tárgyában sincs konszenzus az államok között – kizárólag a jog
természete alapján azt vallja, hogy az élethez való jog nem foglalja magában a halálhoz való
jogot.303
Az élet elvételéhez vezető igazolt erőszak arányosságára vonatkozó állami mérlegelést
pedig csak akkor fogadja el a Bíróság, ha az Egyezményben foglalt „feltétlenül szükséges”
teszt alapján folyik az arányossági vizsgálat, nem pedig valamilyen enyhébb teszt, például a
megengedőbb „ésszerű” vagy „ésszerűen szükséges” kritériumok alapján.304
Az élet kezdetének meghatározásában engedett mozgástér (margin) azzal van
összefüggésben, hogy sem tudományos, sem tagállami konszenzus nincs ebben a kényes
kérdésben, az igazolt erőszak mérlegelésében engedett mozgástér pedig azzal a nagyobb
hozzáértéssel, amellyel a helyi döntéshozó szervek az összes körülmény alaposabb ismerete
alapján (az azokkal való közvetlen kapcsolatuk folytán) és gyakorlatuk révén rendelkeznek.
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Egyezmény 2. Cikk - Élethez való jog
„1. A törvény védi mindenkinek az élethez való jogát. Senkit nem lehet életétől szándékosan megfosztani, kivéve,
ha ez halálbüntetést kiszabó bírói ítélet végrehajtása útján történik, amennyiben a törvény a bűncselekményre ezt
a büntetést állapította meg.
2. Az élettől való megfosztást nem lehet e cikk megsértéseként elkövetettnek tekinteni akkor, ha az a feltétlenül
szükségesnél nem nagyobb erőszak alkalmazásából ered:
a) személyek jogtalan erőszakkal szembeni védelme érdekében;
b) törvényes letartóztatás foganatosítása vagy a törvényesen fogva tartott személy szökésének megakadályozása
érdekében;
c) zavargás vagy felkelés elfojtása céljából törvényesen tett intézkedés esetén.”
301
A. Legg: The Margin of Appreciation in International Human Rights Law: Deference and Proportionality.
Oxford University Press, Oxford, 2012, 205-207.
302
Lásd pl. a Vo c. Franciaország (53924/00, 2004.VII.8., 82. bek.) ügyet.
303
Lásd pl. a Pretty c. Egyesült Királyság (2346/02, 2002.IV.29., 38-41. bek.) ügyet.
304
A McCann és Mások c. Egyesült Királyság (18984/91, 1995.IX.27., 170. és 202-214. bek.) ügyben például a
nemzeti bíróság ezen enyhébb tesztek alapján folytatta le az arányossági vizsgálatot, ezért a Bíróság nem
engedett mozgásteret, hanem maga végezte el szigorúan az arányossági vizsgálatot.
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Az azonban, hogy a nemzeti hatóságok „közelebb vannak” az ügy tárgyát képező
eseményekhez, az esetek többségében – a gyengébb jogoktól eltérően – nem elég ahhoz, hogy
mérlegelési mozgástér (margin of appreciation) illesse meg őket az élethez való joggal
kapcsolatban, mert e jog fontossága miatt a Bíróság erős kontrollt kíván fenntartani ezen a
területen.305 Ezért is van az, hogy a doktrína alkalmazása igen elenyésző a 2. Cikkel
összefüggésben.306

1.2. Kínzás tilalma
Az abszolút „jogok” közé tartozik a 3. Cikkben rögzített kínzás vagy embertelen,
megalázó bánásmód (röviden: kínzás) tilalma307 is, amely alól az Egyezmény semmilyen
esetben sem enged kivételt, mert az ilyen bánásmód az emberséggel teljességgel
összeférhetetlen magatartás.
Ez azonban nem jelenti azt, hogy bizonyos esetekben az állam ne rendelkezhetne némi
szabadsággal annak megítélésében, hogy mi minősül embertelen vagy megalázó
bánásmódnak az eset összes körülményei alapján.308 Mozgástér olyan esetben lehetséges,
amikor a céljával és szükségességével feltétlenül arányos az alkalmazott bánásmód.309 Abban
azonban kategorikus a Bíróság, hogy az azonos körülményeknek azonos hatást kell
kiváltaniuk bármely szerződő államban. E hatásokat lehet ugyan hangolni, azonban csak az
adott eset körülményeinek fényében (tehát az elsődleges indokok körébe tartozó tényállási
elemek alapján), nem pedig az állam saját helyi koncepcióira tekintettel.310
Amennyiben továbbá az adott ügy egyedi körülményei alapján megállapítható a kínzás,
embertelen vagy megalázó bánásmód, az államok nem tarthatják magukat nagyobb
szakértőnek a Bíróságnál annak eldöntéséhez, hogy megvalósíthatják-e azt, és demokratikus
305

J. Callewaert: Is There a Margin of Appreciation in the Application of Articles 2, 3 and 4 of the Convention?
Human Rights Law Journal, Vol. 19. No. 1. Strasbourg, 1998, 6-9., 9.
306
Az értekezés lezárásáig igen kevés ítélet született a 2. Cikkel kapcsolatban, és egyáltalán nem született ilyen
ítélet magyar vonatkozású ügyben.
307
Egyezmény 3. Cikk - Kínzás tilalma
„Senkit sem lehet kínzásnak, vagy embertelen, megalázó bánásmódnak vagy büntetésnek alávetni.”
308
A. Legg: The Margin of Appreciation in International Human Rights Law: Deference and Proportionality.
Oxford University Press, Oxford, 2012, 208.
309
A Soering c. Egyesült Királyság (14038/88, 1989.VII.7., 89. bek.) ügyben például a Bíróság kimondta, hogy
„(…) helyes egyensúlyra kell törekedni a közösség általános érdekéből fakadó igények és az egyén alapvető
jogainak védelméből fakadó követelmények között.” Jellemzők erre a bizonyítékok kicsikarásával kapcsolatos
ügyek. A Bíróság Jalloh c. Németország (54810/00, 2006.VII.11., 77. bek.) ügyben kifejtett álláspontja szerint
arányos eljárás a hánytatás akkor, ha súlyos bűncselekmény feltárásához csak ily módon lehet bizonyítékhoz
jutni, azonban embertelen és megalázó bánásmódnak minősül akkor, ha csak enyhe vétségről van szó és az
anyag természetes úton is ürülhet.
310
J. Callewaert, loc. cit., 6-9., 8.
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vagy konszenzuson alapuló megfontolások sem indokolhatják az ilyen bánásmód
alkalmazását.311 Ennek megfelelően mondta ki a Bíróság, hogy senkit sem lehet kínzás,
embertelen vagy megalázó bánásmód valós kockázatának kitenni azon az alapon, hogy
kiutasítását vagy kiadatását egyébként valamely fontos érdek indokolná.312
A mérlegelési mozgástér (margin of appreciation) tényezőinek tehát vajmi kevés
szerepük lehet a kínzás tilalmával kapcsolatban. Ami mérlegelési lehetőséget a Bíróság
meghagy a felelős állami szerveknek, az nem azok szakértelméhez, demokratikus
felhatalmazottságához vagy valamiféle konszenzushoz kapcsolódik, hanem kizárólag az adott
ügyek szoros értelemben vett egyedi körülményeihez, amelyekre tekintettel objektív eljárással
kell megítélni, hogy egy adott magatartás eléri-e a kínzás, embertelen vagy megalázó
bánásmód szintjét, és amennyiben eléri, úgy feltétlenül tartózkodni kell tőle. Ezért a 3. Cikkel
kapcsolatban sem jellemző a doktrína alkalmazása.313

2. Erős jogok
Az emberi jogok hierarchiájában az abszolút jogok után az erős jogok következnek,
amelyeket már lehet korlátozni, de csak nagyon kevés esetben, és igen szigorú feltételekkel.
Ide tartozik a szabadsághoz és biztonsághoz való jog (5. Cikk), valamint a tisztességes
eljáráshoz való jog (6. Cikk).
Ide sorolja a jogirodalom a derogációt (15. Cikk) is,314 ami azonban kilóg a sorból, mert
egyrészt nem jog, hanem a nem abszolút jogoktól való eltérés lehetősége „háború vagy a
nemzet létét fenyegető más rendkívüli állapot” esetén, másrészt pedig sokkal szélesebb teret
enged a mérlegelési mozgástérnek (margin of appreciation), mint az 5. és 6. Cikkek.
Bár a doktrína a 15. Cikkel kapcsolatban jelent meg először a Bíróság esetjogában, e
Cikk alkalmazására napjainkban szerencsére nemigen van szükség, így mellőzhető annak
elemzése. Elegendő, ha az 5. és 6. Cikkek által védett jogok természetét vizsgáljuk meg.

311

A. Legg: The Margin of Appreciation in International Human Rights Law: Deference and Proportionality.
Oxford University Press, Oxford, 2012, 209.
312
Lásd a Chahal c. Egyesült Királyság (22414/93, 1996.XI.15., 81. bek.) és a Saadi c. Olaszország (37201/06,
2008.II.28., 127. bek.) ügyeket.
313
A doktrína 3. Cikkel kapcsolatos alkalmazása teljesen hiányzik a kutatás lezárásáig született magyar
vonatkozású ítéletekből.
314
Lásd pl. A. Legg: The Margin of Appreciation in International Human Rights Law: Deference and
Proportionality. (Loc. cit.), 210.
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Az 5. és 6. Cikkek által védett jogok „erős” természete többnyire – az abszolút jogokhoz
hasonlóan – szintén kizárja a mozgástér (margin) tényezőinek relevanciáját, ezeknél a
jogoknál azonban némileg több tere lehet a doktrína alkalmazásának.

2.1. Szabadsághoz való jog
Az 5. Cikk315 által védett szabadsághoz és személyi biztonsághoz való jogból csak a
szabadsághoz való jognak van a témánkat érintő relevanciája.
Az 5. Cikk 1. bekezdésének elítélésen alapuló fogvatartással kapcsolatos a) pontja
tekintetében teljesen nyilvánvaló, hogy helytelen lenne bármiféle szükségességi tesztet
alkalmazni, amelyben szerepe lehetne valamiféle mozgástérnek (margin). Teljesen
egyértelmű ugyanis, szabadságvesztés büntetés alapján törvényes keretek között van
lehetőség fogvatartásra.
Az 1. bekezdésben felsorolt többi esetet (a kötelezettség teljesítésének biztosítását
szolgáló, büntetőeljárás idejére szóló, kiskorú nevelési felügyeletére irányuló, elmebetegekre
vonatkozó és kitoloncolásra irányuló fogvatartásokat) viszont akként kell értelmezni, hogy

315

Egyezmény 5. Cikk - Szabadsághoz és biztonsághoz való jog
„1. Mindenkinek joga van a szabadságra és a személyi biztonságra. Szabadságától senkit sem lehet megfosztani,
kivéve az alábbi esetekben és a törvényben meghatározott eljárás útján:
a) törvényes őrizetben tartás az illetékes bíróság által történt elítélést követően;
b) olyan személy törvényes letartóztatása vagy őrizetbe vétele, aki nem tesz eleget a bíróság törvényes
rendelkezésének, illetőleg a törvény által megállapított kötelezettség teljesítésének biztosítása céljából történő
letartóztatás vagy őrizetbe vétel;
c) törvényes letartóztatás vagy őrizetbe vétel abból a célból, hogy e bűncselekmény elkövetése alapos gyanúja
miatt az illetékes hatóság elé állítsák vagy amikor ésszerű oknál fogva szükséges, hogy megakadályozzák
bűncselekmény elkövetésében vagy annak elkövetése után a szökésben;
d) a kiskorú őrizetbe vétele törvényes rendelkezés alapján nevelési felügyelet céljából vagy törvényes őrizetben
tartása az illetékes hatóság elé állítás céljából;
e) törvényes őrizetbe vétel fertőző betegségek terjedésének megakadályozása céljából, valamint elmebetegek,
alkoholisták, kábítószer-élvezők vagy csavargók őrizetbe vétele;
f) törvényes letartóztatás vagy őrizetbe vétel az országba való jogtalan belépés megakadályozása céljából vagy
olyan személy törvényes letartóztatása vagy őrizetbe vétele, aki ellen intézkedés van folyamatban kiutasítása
vagy kiadatása céljából.
2. Minden letartóztatott személyt haladéktalanul az általa értett nyelven tájékoztatni kell letartóztatása okairól és
az ellene felhozott vádról.
3. E cikk 1. c) bekezdésének rendelkezésével összhangban letartóztatott vagy őrizetbe vett minden személyt
haladéktalanul bíró, vagy a törvény által bírói hatáskörrel felruházott más tisztségviselő elé kell állítani, és a
letartóztatott vagy őrizetbe vett személynek joga van arra, hogy ésszerű időhatáron belül tárgyalást tartsanak
ügyében vagy a tárgyalásig szabadlábra helyezzék. A szabadlábra helyezés olyan feltételekhez köthető, melyek
biztosítják a tárgyaláson való megjelenést.
4. Szabadságától letartóztatás vagy őrizetbe vétel folytán megfosztott minden személynek joga van olyan
eljáráshoz, melynek során őrizetbe vételének törvényességéről a bíróság rövid határidőn belül dönt, és
törvényellenes őrizetbe vétele esetén szabadlábra helyezését rendeli el.
5. Mindenkinek, aki e cikk rendelkezéseinek megsértésével végrehajtott letartóztatás vagy őrizetbe vétel áldozata,
joga van kártalanításra.”
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azok integráns részét képezi a szükségesség tényező.316 A szabadságtól való bármely,
szükségesnek nem tekinthető – vagyis nem „nyomós társadalmi szükségletet” szolgáló és az
elérendő céllal nem arányos – megfosztás önkényesnek, és ennél fogva egyezménysértőnek
minősül. Az, hogy a szükségesség követelménye nem szerepel az 1. bekezdés a)-f) pontja
szerinti kivételek megfogalmazásában, nem zárja ki annak relevanciáját, ahol pedig
szükségességi teszt van, ott jellemzően megjelenik a mérlegelési mozgástér (margin of
appreciation) szerepe is,317 még akkor is, ha a jog „erős” természete jellemzően felülírja az
azzal kapcsolatos megfontolásokat.
A zárt intézetben való pszichiátriai gyógykezelésre kötelezéssel kapcsolatos Plesó
ügyben például a Bíróság az elmebetegségre vonatkozó orvosi diagnózis kérdésében engedett
mozgásteret, ami hasonló megfontolásokon alapul, mint a 3. Cikkbe ütközés vizsgálata az
adott ügy egyedi körülményei alapján, és hátterében az állam „jobb helyzete”, az eljáró
szervek szakértelme állt. Elsősorban azonban a Bíróság arra volt figyelemmel, hogy
„alapvető” egyezményes jog, a kérelmező szabadsága forgott kockán, és valamennyi releváns
tényező együttes mérlegelése alapján a kérelmező javára döntött.318

2.3. Tisztességes eljáráshoz való jog
A tisztességes eljáráshoz319 való jogot garantáló 6. Cikkel320 kapcsolatban a Bíróság
sokszor ismer el állami diszkréciót, azonban legtöbbször nem a mérlegelési mozgástér
316

Az N.C. c. Olaszország (2002., 41. bek.) ügyben például a Bíróság úgy foglalt állást, hogy „nem elegendő,
hogy a szabadságtól való megfosztást a nemzeti joggal összhangban alkalmazzák; szükségesnek is kell lennie az
adott körülmények között.”
317
S. Trechsel: Liberty and Security of Person: The Rules on Imprisonment. Oxford University Press, 2006, 435.
318
Plesó c. Magyarország (41242/08, 2012.X.2.).
319
A 6. Cikk címének hivatalos fordítása, a „tisztességes tárgyaláshoz” való jog kevésbé fejezi ki a védett jog
tartalmát, hiszen az nemcsak tárgyalásokra, hanem teljes bírósági eljárásokra vonatkozik.
320
Egyezmény 6. Cikk - Tisztességes tárgyaláshoz való jog
„1. Mindenkinek joga van arra, hogy ügyét a törvény által létrehozott független és pártatlan bíróság
tisztességesen nyilvánosan és ésszerű időn belül tárgyalja, és hozzon határozatot polgári jogi jogai és
kötelezettségei tárgyában, illetőleg az ellene felhozott büntetőjogi vádak megalapozottságát illetően. Az ítéletet
nyilvánosan kell kihirdetni, a tárgyalóterembe történő belépést azonban meg lehet tiltani a sajtónak és a
közönségnek a tárgyalás teljes időtartamára vagy egy részére annyiban, amennyiben egy demokratikus
társadalomban ez az erkölcsök, a közrend, illetőleg a nemzetbiztonság érdekében szükséges, ha e korlátozás
kiskorúak érdekei, vagy az eljárásban résztvevő felek magánéletének védelme szempontjából szükséges, illetőleg
annyiban, amennyiben ezt a bíróság feltétlenül szükségesnek tartja, mert úgy ítéli meg, hogy az adott ügyben
olyan különleges körülmények állnak fenn, melyek folytán a nyilvánosság az igazságszolgáltatás érdekeit
veszélyeztetné.
2. Minden bűncselekménnyel gyanúsított személyt mindaddig ártatlannak kell vélelmezni, amíg bűnösségét a
törvénynek megfelelően meg nem állapították.
3. Minden bűncselekménnyel gyanúsított személynek joga van - legalább - arra, hogy
a) a legrövidebb időn belül tájékoztassák olyan nyelven, amelyet megért, és a legrészletesebb módon az ellene
felhozott vád természetéről és indokairól;
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(implementációs szabadságra) és a nemzeti bíróságokat megillető tényfeltárási és hazai
jogértelmezési szabadságára (a negyedfok doktrínára) tekintettel.321 Gyakran előfordul a
pozitív kötelezettségek322 teljesítési eszközeinek megválasztására vonatkozó mozgástér is,
amely a mérlegelési mozgástér doktrína alkalmazása és az implementációs szabadság határán
mozog. A felülvizsgálati hatalom mérlegelési mozgástér doktrínától eltérő korlátjának
gyakori előfordulása a magyarázat Brems azon megfigyelésére, hogy a Bíróság a 6. Cikkel
kapcsolatban gyakran anélkül alkalmazza a „mérlegelési mozgásteret”, hogy említést tenne
róla. Ilyen esetekben ugyanis a Bíróság valójában nem a mérlegelési mozgástér doktrínát
alkalmazza.
Mérlegelési mozgástérnek (margin of appreciation) a 6. Cikkel kapcsolatban többnyire
csak a bírósághoz való joggal kapcsolatban van jelentősége, amely állami szabályozást (tehát
pozitív állami cselekvést) igényel, és ez a Bíróság álláspontja szerint térben és időben
változhat a közösség és az egyének szükségleteire és forrásaira tekintettel.323 Korlátozása
megengedett a demokrácia tényező alapján, ha nem sérti a jog „lényegi tartalmát” (very
essence).324 Ugyanez érvényes a 6. Cikk 3. bekezdése által garantált büntető eljárási jogokra
is, amelyek biztosítására irányulóan szintén pozitív kötelezettség terheli az államot.325

b) rendelkezzék a védekezésének előkészítéséhez szükséges idővel és eszközökkel;
c) személyesen, vagy az általa választott védő segítségével védekezhessék, és ha nem állanak rendelkezésére
eszközök védő díjazására, amennyiben az igazságszolgáltatás érdekei ezt követelik meg, hivatalból és ingyenesen
rendeljenek ki számára ügyvédet;
d) kérdéseket intézzen vagy intéztessen a vád tanúihoz és kieszközölhesse, a mentő tanúk megidézését és
kihallgatását ugyanolyan feltételek mellett, mint ahogy a vád tanúit megidézik, illetve kihallgatják;
e) ingyenes tolmács álljon rendelkezésére, ha nem érti vagy nem beszéli a tárgyaláson használt nyelvet.”
321
S. Greer: The European Convention on Human Rights. Achievements, Problems and Prospects. Cambridge,
Studies in European Law and Policy, 2006, 251.; Dudás D. V.: Az Emberi Jogok Európai Egyezményének 6.
Cikke, avagy a tisztességes eljáráshoz való jog a strasbourgi bíróság gyakorlatában. Bírák Lapja (Megjelenés:
2014/1. szám).
322
Ide tartoznak pl. a tárgyaláson való személyes részvétel (pl. a Colozza c. Olaszország (9024/80, 1985.II.12.)
ügy), az ingyenes jogi segítség (pl. a Quaranta c. Svájc (12744/87, 1991.V.24.) ügy) vagy a védekezés
előkészítése lehetőségének biztosítása ( pl. a Hadjianastassiou c. Görögország (12945/87, 1992.XII.16.) ügy).
323
E. Brems: The Margin of Appreciation Doctrine in the Case-Law of the European Court of Human Rights.
Zeitschrift für auslandisches öffentliches Recht, Vol. 56., No. 1-2, 1996, 252.
324
Lásd pl. a Golder c. Egyesült Királyság (4451/70, 1975.II.21., 38. bek.) ügyet, vagy a magyar ügyek közül a
Rózsa Ferenc és Rózsa István c. Magyarország (30789/05, 2009.IV.29.) és a K.M.C. c. Magyarország
(19554/11, 2012.VII.10.) ügyeket.
325
A védekezés előkészítéséhez szükséges idővel és eszközökkel kapcsolatban például lásd a Hadjianastassiou
c. Görögország (12945/87, 1992.XII.16.) ügyet.
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3. Minősített jogok
A minősített jogok, mint a magán- és családi élet tiszteletben tartásához való jog
(8. Cikk), a gondolat-, lelkiismeret- és vallásszabadság (9. Cikk), a véleménynyilvánítás
szabadsága (10. Cikk), a gyülekezés és egyesülés szabadsága (11. Cikk), valamint a
megkülönböztetés tilalma (14. Cikk) a mérlegelési mozgástér (margin of appreciation)
gazdag termőterületei. Elnevezésük onnan ered, hogy a 8-11. Cikkeknek van egy második
bekezdése, amely „minősíti” a jogok tartalmát meghatározó első bekezdést, meghatározva a
jogok korlátozhatóságának feltételeit (jogszerűség, legitim cél, demokratikus társadalomban
fennálló szükségesség). A 14. Cikknek nincs „korlátozási klauzulája”, azonban hasonló
„ereje” miatt mégis a 8-11. Cikkekkel azonos körbe sorolja a jogirodalom.326
Ritka az olyan ítélet, amely a minősített jogokkal kapcsolatban ne utalna mérlegelési
mozgástérre (margin of appreciation), ugyanis a demokratikus társadalomban fennálló
szükségesség tesztjével kapcsolatban a Bíróság jellemzően hajlik a helyi értékelés
elfogadására, ha az megfelel bizonyos követelményeknek.

3.1. Magánélethez való jog
A 8. Cikk által védett magán- és családi élet tiszteletben tartásához való jogot327 a
gyakorlatban magánélethez való jogként rövidítjük. A „magánélet” meglehetősen tág
fogalom, magába foglal egy sor jogot és érdeket. A Bíróság szigorúbb mércét alkalmaz a
magánélet „legintimebb aspektusaival” kapcsolatban, vagy amikor „egy egyén létének vagy
identitásának különösen fontos aspektusa” a kérdés,328 mint a kevésbé lényegesnek tekintett

326

Lásd pl. A. Legg: The Margin of Appreciation in International Human Rights Law: Deference and
Proportionality. Oxford University Press, Oxford, 2012, 211.
327
Egyezmény 8. Cikk - Magán- és családi élet tiszteletben tartásához való jog
„1. Mindenkinek joga van arra, hogy magán- és családi életét, lakását és levelezését tiszteletben tartsák.
2. E jog gyakorlásába hatóság csak a törvényben meghatározott, olyan esetekben avatkozhat be, amikor az egy
demokratikus társadalomban a nemzetbiztonság, a közbiztonság vagy az ország gazdasági jóléte érdekében,
zavargás vagy bűncselekmény megelőzése, a közegészség vagy az erkölcsök védelme, avagy mások jogainak és
szabadságainak védelme érdekében szükséges.”
328
Lásd pl. az X. és Y. c. Hollandia (8978/80, 1985.III.26., 24. és 27. bek.) ügyet, amelyben egy szexuálisan
zaklatott mozgássérült nő fizikai integritása és szexuális zaklatástól való mentességhez való joga szerepeltek a
magánélet alapvetőnek tekintett értékeiként. A Z. c. Finnország (22009/93, 1997.II.25.) ügyben a Bíróság az
orvosi adatok bizalmasságának tulajdonított ilyen jelentőséget, a Dudgeon c. Egyesült Királyság (7525/76,
1981.II.24.) ügyben pedig a homoszexualitás bűncselekménnyé nyilvánítását ítélte el, a magánélet „egyik
legbensőségesebb aspektusának” tekintve szexuális önazonosságot.
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jogok és érdekek vonatkozásában.329 Az adott jog természete tehát erősen befolyásolja azt,
hogy a Bíróság mennyire engedékeny az állammal szemben az e jogba való beavatkozás
kapcsán.
Árnyalja viszont a megítélést, ha nem létezik európai konszenzus az adott területen. A
transzszexuálisok jogainak korlátozásával kapcsolatban például engedékenyebb a Bíróság
annak ellenére, hogy a nemi identitás és a szexualitás a magánélet legintimebb aspektusai
közé tartoznak, ugyanis nem lenne célszerű kategorikusan állást foglalnia egy olyan
viszonylag újonnan azonosított jelenségről, amellyel kapcsolatban még nem alakult ki
konszenzus az egyes államok között.330 Itt tehát arról van szó, hogy az egyéni jog természete
és fontossága tárgyában még folyamatban van az egyetértés kialakítása, ami megengedést
indokol a különböző nemzeti standardokkal szemben.
Másrészt a magánélethez való jogból negatív (tartózkodási) és pozitív (cselekvési)
kötelezettség is következik az állam számára, amelyek közül az utóbbi néhány esetben inkább
ad alapot mozgástér (margin) engedésére, mind annak meghatározásánál, hogy mikor áll fenn
a cselekvési kötelezettség,331 mind pedig annak eldöntése során, hogy mi a legjobb módja a
kötelezettség teljesítésének, mégpedig végső soron a demokrácia tényezőre figyelemmel.332
Abból a szempontból azonban azonos a negatív és a pozitív kötelezettségek megítélése, hogy
a Bíróság mindkét esetben hasonló megközelítést alkalmaz az egymással szemben álló
érdekek viszonyára vonatkozó arányossági vizsgálatban.
Mindemellett az ügyek típusa és a beavatkozás céljának természete igen fontos hatást
gyakorol arra, hogy mennyire érvényesülhetnek a mozgástér (margin) tényezői. A
nemzetbiztonsági,333 a gyermek-felügyeleti334 és a településfejlesztési335 ügyekben például a
nemzeti hatóságok jobb helyzetben vannak a Bíróságnál az érintett érdekek mérlegeléséhez,
mert közvetlen kapcsolatban vannak az érintett személyekkel és a helyi viszonyokkal. Az

329

A Hatton c. Egyesült Királyság (36022/97, 2003.VII.8., 119. bek.) ügyben például a Bíróság az „alváshoz
való jogot” tekintette ilyen gyengébb aspektusnak, és nem biztosította védelmét a Heathrow repülőtér
zajkibocsátásával kapcsolatban. (Ez a jog azonban az utóbbi időben erősödni látszik, lásd pl. a Deés c.
Magyarország (235/06, 2010.XI.9., 23. bek.) ítéletet.)
330
Lásd pl. a Rees c. Egyesült Királyság (9532/81, 1986.X.17., 37-38. bek.) ügyet.
331
A migrációs ügyekben például a Bíróság jellemzően elfogadja az állam által elvégzett mérlegelést arra
vonatkozóan, hogy meghaladja-e a rendészeti közérdeket a letelepedni kívánó külföldi magánérdeke. (Lásd pl.
az Abdulaziz, Cabales és Balkandali c. Egyesült Királyság (9214/80, 9473/81 és 9474/81, 1985.V.28., 67. bek.)
ügyet.)
332
Lásd pl. a Ternovszky c. Magyarország (67545/09, 2010,XII.14., 24. bek.) ügyet.
333
Lásd pl. a Klass és Mások c. Németország (5029/71, 1978.IX.6, 48-50. bek.) ügyet.
334
Lásd pl. a Olsson c. Svédország (13441/87, 1992.XI.27., 90. bek.) és a Shaw c. Magyarország (6457/09,
2011.VII.26.) ügyeket. Az apasággal kapcsolatban lásd a Tóth Krisztián Barnabás c. Magyarország (48493/06,
2013.II.12.) ügyet.
335
Lásd pl. a Gillow c. Egyesült Királyság (9063/80, 1986.X.24., 56. bek.) ügyet.
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ilyen jellegű ügyekben tehát jellemzően az állam javára érvényesül a szakértelem
(kompetencia) tényező.336

3.2. Vallásszabadság
A Bíróságnak viszonylag csak kevés ügyben kellett elsődlegesen foglalkoznia a 9. Cikk
által védett gondolat-, lelkiismeret- és vallásszabadság337 (röviden: vallásszabadság)
kérdésével. Abból a kevés ítéletből azonban, amelyben elsősorban vallásszabadsággal
foglalkozott, kimutatható a törekvése a mérlegelési mozgástér (margin of appreciation)
alkalmazási kereteinek tisztázására.338
Mivel a 9. Cikk 2. bekezdése csak a vallás vagy meggyőződés kifejezésre juttatásának
korlátozását teszi lehetővé, az államnak nincs felhatalmazása arra, hogy megítélje az egyes
vallási nézetek legitimációját vagy megnyilvánulási módját. A vallási pluralizmus biztosítása
a demokratikus társadalom egyik legfontosabb igénye, így szigorúan alapos vizsgálat alá kell
vetni az ezzel kapcsolatos korlátozások szükségességét.339 Amennyiben azonban a
vallásszabadság korlátozása nem érint vallási pluralizmust, és egyéb okból sem tesz
szükségessé szigorú felülvizsgálatot, a Bíróság jellemzően elismeri, hogy a nemzeti hatóságok
jobb helyzetben vannak ahhoz, hogy összehangolják a különböző csoportok érdekeit, és
biztosítsák, hogy mindenki hitét tiszteletben tartsák, kapcsolatban lévén az érintett ország
helyi viszonyaival.340
A vallásszabadság alá tartozó jogok csak egyetlen szegmense (a meggyőződés
kifejezésre juttatása) tűr meg tehát korlátozást, mégpedig ugyanúgy demokratikus
megfontolások alapján, mint az a maradék kör, amelyben a Bíróság igen szűkre szabja az
államok mozgásterét.341
336

A 8. Cikkel kapcsolatban lásd bővebben C. Ovey: The Margin of Appreciation and Article 8 of the
Convention című tanulmányát (Human Rights Law Journal, Vol. 19. No. 1. Strasbourg, 1998, 10-12.).
337
Egyezmény 9. Cikk - Gondolat-, lelkiismeret- és vallásszabadság
„1. Mindenkinek joga van a gondolat-, a lelkiismeret- és vallásszabadsághoz; ez a jog magában foglalja a vallás
vagy meggyőződés megváltoztatásának szabadságát, 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.
2. A vallás vagy meggyőződés kifejezésre juttatásának szabadságát csak a törvényben meghatározott, olyan
korlátozásoknak lehet alávetni, amelyek egy demokratikus társadalomban a közbiztonság, a közrend,
közegészség vagy az erkölcsök, illetőleg mások jogainak és szabadságainak védelme érdekében szükségesek.”
338
Magyar vonatkozású ítélet a doktrína 9. Cikkel kapcsolatos alkalmazásával kapcsolatban nem született a
kutatás lezárásáig.
339
Láds pl. a Manoussakis c. Görögország (18748/91, 1996.IX.26., 48. bek.) ügyet.
340
Lásd pl. a Kokkinakis c. Görögország (14307/88, 1993.V.25.) ügyet.
341
A 9. Cikkel kapcsolatban Lásd bővebben S.C. Prebensen: The Margin of Appreciation and Articles 9, 10 and
11 of the Convention című írását. (Human Rights Law Journal, Vol. 19. No. 1. Strasbourg, 1998, 13-17., 13-14.
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A vallásszabadság aktuális kérdései közül különösen fókuszban vannak a vallási
szimbólumok köztéren, közintézményekben vagy munkahelyen viselésének és kihelyezésének
korlátozásával kapcsolatos ügyek.342 Ezek közül a mérlegelési mozgástér (margin of
appreciation) szempontjából a vallási szimbólumok közoktatási intézményekben való
öltözékkénti viselésével és tantermekben való kihelyezésével kapcsolatos, az Első Kiegészítő
Jegyzőkönyv 2. Cikke által védett oktatáshoz való jogot is érintő ügyek a legérdekesebbek. A
muzulmán fejkendő tanárok és diákok általi viselésének tilalmát a Bíróság a Dahlab és a
Leyla Şahin ügyekben nem ítélte egyezménysértőnek, mert hangsúlyosan figyelemmel volt az
Egyezmény filozófiáját átható szekularista felfogásra, és arra, hogy e vallási szimbólum olyan
jelentést hordoz, mely szemben áll az Egyezmény alapját képező tolerancia, kölcsönös
tisztelet és a nemek egyenjogúsága iránti demokratikus igénnyel. Figyelembe véve a nemzeti
hatóságok jobb helyzetét annak megítéléséhez, hogy szükséges-e az ilyen viselet korlátozása a
helyi viszonyok között, mérlegelési mozgásteret engedett a kérelmezett svájci és török
államnak, és megállapította a korlátozás arányosságát.343 A katolikus feszület tantermekben
való kihelyezésével kapcsolatos Lautsi ügyben eljáró kamara (Chamber) azonban figyelmen
kívül hagyta az olasz állam széles mérlegelési mozgástérre való hivatkozását. Az állam
semlegessége iránti szekularista igényt ezúttal a feszület jelenlétét sérelmező kérelmezők
javára értékelte. Úgy ítélte meg, hogy a tantermekbe kihelyezett keresztény vallási jelkép sérti
a szülők azon jogát, hogy saját meggyőződésük szerint neveljék gyermeküket, és
megállapította mind az Egyezmény 9. Cikkének, mind pedig az Első Kiegészítő Jegyzőkönyv
2. Cikkének sérelmét.344 Európa államai azonban nehezményezték, hogy a Bíróság figyelmen
kívül hagyta a kérdés vitás és kényes jellegén, történelmi hagyományokon és az európai
konszenzus hiányán alapuló mozgásteret. Az olasz állam kérelmére a nagykamara (Grand
Chamber) elé utalt ügybe egy sor európai állam és civil szervezet beavatkozott, megvédték az
olasz állam mozgásterét, így végül a Bíróság – az európai konszenzus hiányára tekintettel, az
olasz helyzet specifikumait is figyelembe véve – a keresztény feszület kihelyezését is
mérlegelési mozgástér körébe utalta, a muzulmán fejkendő betiltásához hasonlóan.345 A
342

A vallási szimbólumok viselésével és kihelyezésével kapcsolatban lásd a Bíróság Factsheet – Religious
symbols and clothing című joggyakorlat ismertető kiadványát (echr.coe.int/Documents/FS_Religious_Symbols_
ENG.pdf). Az összefoglaló francia nyelven is elérhető.
343
A tanárok fejkendő viselésével kapcsolatban lásd a Dahlab c. Svájc (42393/98, 2001.II.15.) ügyben hozott
elfogadhatatlansági döntést, a diákok fejkendő viselésével kapcsolatban pedig a Leyla Şahin c. Törökország
(44774/98, 2005.XI.10.) ügyben hozott ítéletet.
344
Lautsi és Mások c. Olaszország (30814/06, 2009.XI.3., 57. bek.), a Bíróság Második Szekciója (Second
Section) által hozott nem jogerős – 2010. március 1. napján a nagykamara (Grand Chamber) elé utalt – kamarai
(Chamber) ítélet.
345
A Bíróság az ügyet végül csak az Első Kiegészítő Jegyzőkönyv 2. Cikke alapján döntötte el (megállapítva,
hogy az oktatáshoz való jog nem sérült), mert az Egyezmény 9. Cikkének önálló vizsgálatát feleslegesnek ítélte a
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mérlegelési mozgástér megítélése azonban nem volt egyöntetű. Malinverni és Kalaydijeva
bírók ugyanis az „első fokon eljárt” kamara szigorú semlegesség felfogásával értettek egyet,
és különvéleményükben kétségbe vonták az európai konszenzus tárgyában való állásfoglalás
lehetőségét olyan viszonyok között, amikor az adott kérdés a legtöbb országban nincs jogilag
szabályozva.
A vallási szimbólumok viseletével és kihelyezésével kapcsolatos ügyek rávilágítottak,
hogy a mérlegelési mozgástér (margin of appreciation) megítélése ezen területen még nem
kiforrott.346

3.3. Véleménynyilvánítás szabadsága
A 10. Cikk347 a véleményalkotás, valamint az információk és eszmék közlésének és
megismerésének szabadságát védi. E Cikkel kapcsolatban a leggazdagabb a mérlegelési
mozgástér (margin of appreciation) esetjoga. A mozgástér engedését és szélességét itt olyan
tényezők befolyásolják, mint a véleménynyilvánítás típusa, valamint a korlátozás jellege és az
általa elérni kívánt cél természete, mégpedig többnyire demokratikus, olykor pedig
szakértelemhez kapcsolódó megfontolások alapján.348
A politikai szólásszabadság, a sajtó mint „őrkutya” (watchdog) szabadsága és az igazság
megismerésének lehetősége alapvető követelmények a demokratikus társadalmakban, 349 ezért
politikai véleménynyilvánítás vagy sajtószabadság korlátozása esetén a Bíróság az
arányossági vizsgálat során nagyobb súlyt fektet e szabadságok védelmére, mint elsődleges
indokra, vagyis súlyosabb indokokat követel meg ahhoz, hogy mozgásteret engedjen egy

Bíróság nagykamarája (Grand Chamber). Lásd a Lautsi és Mások c. Olaszország (30814/06, 2011.III.18., 70.,
74-77. bek.) nagykamarai ítéletet.
346
A Lautsi ügy kritikai elemzése tárgyában lásd Koltay A.: A semleges Európa és a kereszténység. A Lautsi and
others v. Italy ügy tanulságai című cikkét (Kommentár, 2011/5., http://kommentar.info.hu).
347
Egyezmény 10. Cikk - Véleménynyilvánítás szabadsága
„1. Mindenkinek joga van a véleménynyilvánítás szabadságához. Ez a jog magában foglalja a véleményalkotás
szabadságát és az információk, eszmék megismerésének és közlésének szabadságát országhatárokra tekintet
nélkül és anélkül, hogy ebbe hatósági szerv beavatkozhasson. Ez a cikk nem akadályozza, hogy az államok a
rádió-, televízió- vagy mozgókép vállalatok működését engedélyezéshez kössék.
2. E kötelezettségekkel és felelősséggel együttjáró szabadságok gyakorlása a törvényben meghatározott, olyan
alakszerűségeknek, feltételeknek, korlátozásoknak vagy szankcióknak vethető alá, amelyek szükséges
intézkedéseknek minősülnek egy demokratikus társadalomban a nemzetbiztonság, a területi sértetlenség, a
közbiztonság, a zavargás vagy bűnözés megelőzése, a közegészség vagy az erkölcsök védelme, mások jó hírneve
vagy jogai védelme, a bizalmas értesülés közlésének megakadályozása, vagy a bíróságok tekintélyének és
pártatlanságának fenntartása céljából.”
348
Lásd ezzel kapcsolatban S.C. Prebensen: The Margin of Appreciation and Articles 9, 10 and 11 of the
Convention című írását (Human Rights Law Journal, Vol. 19. No. 1. Strasbourg, 1998, 13-17., 14-16.).
349
Lásd T. Emerson: Toward a General Theory of the Freedom of Expression. The Function of Freedom of
Expression in a Democratic Society. Yale Law Journal, 1962-63, 877-878.

116
államnak.350 A demokrácia érv ugyanis itt nem a mozgásteret (margin), hanem a védett jogot
támogatja.
A bíróságokkal szemben megfogalmazott kritika korlátozásával kapcsolatban már
szélesebb mozgásteret indokolt engedni a bíróságok társadalomban betöltött speciális – nem
politikai – szerepéből, az ezzel kapcsolatos közbizalom fontosságából, valamint abból
adódóan, hogy a bírók gyakran szolgálati titoktartási kötelezettségükből következően nem
reagálhatnak a velük szemben megfogalmazott kritikákra.351 A jog természete tehát itt a
demokrácia tényező alapján gyengébb, melyből következően nem szükségesek súlyos
megfontolások annak korlátozásához.
A valamely szakma képviselőjével szembeni, különösen a versenyelőnyök elérését célzó
kritika és kereskedelmi reklám korlátozása pedig kifejezetten széles szabadságot élvez a téma
„összetett és változó” természetére tekintettel, melynek megítélésére nagyobb szakértelme
van a helyi hatóságoknak, mint a Bíróságnak. Az istenkáromlás és az obszcén
véleménynyilvánítás vagy önkifejezés (pl. a durva szexualitást nyíltan ábrázoló művészeti
alkotások) esetén pedig az erkölcsök védelme (mint demokratikus megfontolás) indokolja a
széles mozgásteret (margin).352

3.4. Gyülekezés és egyesülés szabadsága
A 11. Cikk által védett gyülekezés és egyesülés szabadsága353 vonatkozásában
különbséget kell tenni a szabadság magvához és pereméhez tartozó ügyek között.
Ahol a 11. Cikk által védett jog gyakorlásának célja a kérelmező 9. és 10. Cikkek által
védett jogainak védelme, ott a Bíróság jellemzően szűk mozgásteret (margin) enged az

350

A politikai véleménynyilvánítással kapcsolatban lásd pl. a Ceylan c. Törökország (23556/94, 1999.VII.8., 34.
bek.) és a Vajnai c. Magyarország (33629/06, 2008.VII.8.) ügyeket, a sajtószabadsággal kapcsolatban pedig a
Lingens c. Ausztria (9815/82, 1986.VII.8.) és az Új c. Magyarország (2394/10, 2011.VII.19.) ügyeket.
351
Lásd pl. a Prager és Oberschlick c. Ausztria (15974/90, 1995.IV.26., 34. bek.) ügyet.
352
A versenyjoggal kapcsolatban lásd pl. a Mark intern Verlag GmbH és Klaus Beermann c. Németország
(10572/83, 1989.XI.20.) ügyet, a kereskedelmi reklámmal kapcsolatban a Casado Coca c. Spanyolország
(15450/89, 1994.II.24.) ügyet, az istenkáromlással kapcsolatban a Wingrove c. Egyesült Királyság (17419/90,
1996.XI.25., 58. bek.) ügyet, az obszcén tartalmakkal kapcsolatban pedig a Müller c. Svájc (10737/84,
1988.V.24., 34-36. bek.) ügyet.
353
Egyezmény 11. Cikk - Gyülekezés és egyesülés szabadsága
„1. Mindenkinek joga van a békés célú gyülekezés szabadságához és a másokkal való egyesülés szabadságához,
beleértve érdekei védelmében a szakszervezetek alapítását és az azokhoz való csatlakozásnak a jogát.
2. E jogok gyakorlását csak a törvényben meghatározott, olyan korlátozásoknak lehet alávetni, amelyek egy
demokratikus társadalomban a nemzetbiztonság vagy közbiztonság, a zavargás vagy bűnözés megakadályozása,
a közegészség, az erkölcsök, illetőleg mások jogai és szabadságai védelme érdekében szükségesek. Ez a cikk nem
tiltja, hogy e jogoknak a fegyveres erők, a rendőrség vagy az államigazgatás tagjai által történő gyakorlását a
törvény korlátozza.”
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érintett jogoknak a kérelmező és a demokrácia – különösen ez utóbbi – számára fennálló
fontosságára tekintettel. Figyelemmel van például gyülekezés és egyesülés egyik céljának, a
véleménynyilvánításnak a pluralizmus biztosításában és a demokrácia helyes működésében
betöltött alapvető szerepére, különösen jogszerű és békés tüntetések, valamint politikai pártok
esetében. Ennek megfelelően – tekintettel arra, hogy itt a demokrácia érv a jog természetét
támogatja – az ilyen (a 11. Cikk lényegéhez tartozó) ügyekben súlyos indokot követel meg a
korlátozás megengedéséhez, vagyis szigorú felügyeletet gyakorol a nemzeti döntések fölött.354
Ha viszont a 9. és 10. Cikk által védett jogok nem érintettek, kényes társadalmi és
politikai kérdéseket érint a helyi érdekek mérlegelése, valamint nagyfokú eltérés van a
nemzeti rendszerek között, jellemzően szélesebb mozgástér (margin) jár az államoknak.355
Végül pedig ahol az ügy csak a 11. Cikk pereméhez tartozó kérdést érint (mint például
a szakszervezeti jogok közös aspektusait), a Bíróság szintén széles szabadságot enged a
legitim cél elérése érdekében „alkalmazott eszközök megválasztásában”.356
A 11. Cikkel kapcsolatban tehát jellemzően annak van jelentősége a mérlegelési
mozgástér (margin of appreciation) szempontjából, hogy az érintett jog mennyire fontos a
demokrácia számára. A demokrácia szempontjából fontos jogok korlátozásával szemben a
Bíróság kevésbé hajlik megengedésre. A demokrácia érv és a nemzetek közötti konszenzus
azonban deferenciát alapoznak meg abban az esetben, ha az állam javára szólnak, és
jelentőségük meghaladja az érintett jog demokratikus fontosságát.357

3.5. Megkülönböztetés tilalma
A megkülönböztetés tilalmát rögzítő 14. Cikk358 szövegéből – a 8-11. Cikkekkel
ellentétben – nem tűnik ki, hogy e rendelkezéssel kapcsolatban bármilyen mérlegelési
mozgástere (margin of appreciation) is lehetne a nemzeti hatóságoknak. A Bíróság azonban –
rugalmas megközelítést alkalmazva – nem tekinti megkülönböztetésnek (discrimination) az

354

Lásd pl. a Sáska c. Magyarország (58050/08, 2012.XI.27.) ügyet.
Lásd pl. a Gustafsson c. Svédország (15573/89, 1996.IV.25., 445. bek.) ügyet.
356
Lásd pl. a Schmidt és Dahlström c. Svédország (1976., 36. bek.) ügyet.
357
A 11. Cikkel kapcsolatban lásd bővebben S.C. Prebensen: The Margin of Appreciation and Articles 9, 10 and
11 of the Convention című írását. (Human Rights Law Journal, Vol. 19. No. 1. Strasbourg, 1998, 13-17., 16-17.
358
Egyezmény 14. Cikk - Megkülönböztetés tilalma
„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 kisebbséghez
tartozás, vagyoni helyzet, születés szerinti vagy egyéb helyzet alapján történő megkülönböztetés nélkül kell
biztosítani.”
355
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ésszerű és objektív alapon igazolt különbségtételt (differentiation),359 és ezzel kapcsolatban
kialakította a mérlegelési mozgástér doktrína használatának gyakorlatát.360 Különösen az
európai konszenzus léte vagy nem léte bizonyult jelentős tényezőnek a különbségtétel és a
megkülönböztetés elhatárolásával kapcsolatos mozgástér léte vagy nemléte szempontjából.361
Ahol nehéz meghúzni a határvonalat a különbségtétel és a diszkrimináció között, ott a Bíróság
csak akkor nem fogadja el a nemzeti hatóságok álláspontját, ha objektívebb különbségtételt
talál más államok gyakorlatában.362
Ugyanakkor az is jelentőséggel bír a 14. Cikkel kapcsolatos ügyekben, hogy kiemelt
demokratikus (politikai) célnak, „fő törekvésnek”363 minősül-e az egyenlőség biztosítása a
kérdéses területen. Kiemelt cél például a nemek közötti egyenlőség biztosítása, a vallási,
nemzetiségi és etnikai (faji) alapú diszkrimináció tilalma,364 míg kevésbé fontos törekvés a
tulajdon szerinti különbségtétel megakadályozása.365 A kiemelt területeken szűk vagy
egyáltalán nem létező a mozgástér, a tulajdoni helyzettel kapcsolatban pedig széles.366

4. Gyenge jogok
Az Egyezmény által védett jogok utolsó kategóriájába a „gyenge” jogok tartoznak, mint
a tulajdon védelme (Első Kiegészítő Jegyzőkönyv 1. Cikk), az oktatáshoz való jog (Első
Kiegészítő Jegyzőkönyv 2. Cikk) vagy a szabad választásokhoz való jog (Első Kiegészítő
Jegyzőkönyv 3. Cikk). E jogokat a szakirodalom azért tekinti gyengének, mert széles
lehetőség van a korlátozásukra. A szerződő államok nem kívántak nekik az erősebb jogokhoz
359

Azt az álláspontot a Bíróság a „Belgian Linguistics”(Case „relating to certain aspects of the laws on the use
of languages in education in Belgium” – 1474/62, 1677/62, 1691/62, 1769/63, 1994/63, 2126/64, 1968.VII.23.,
10.bek.) ügyben fogalmazta meg és azóta is alkalmazza.
360
A Bíróság a 14. Cikkel kapcsolatban először a Swedish Engine Drivers’ Union c. Svédország (5614/72,
1976.II.6., 47. bek.) ügyben hivatkozott a doktrínára.
361
Lásd pl. az Engel és Mások c. Hollandia (5100/71, 5101/71, 5102/71, 5354/72 és 5370/72, 1976.VI.8., 59. és
72. bek.), a Rasmussen c. Dánia (52562/99 és 52620/99, 2006.I.11., 41. bek.) és az Abdulaziz, Cabales és
Balkandali c. Egyesült Királyság (9214/80, 9473/81 és 9474/81, 1985.V.28., 78. bek.) ügyeket. A magyar
vonatkozású ügyek közül lásd a Weller c. Magyarország (44399/05, 2009.III.31., 28. bek.) ügyet.
362
S. Greer: The European Convention on Human Rights. Achievements, Problems and Prospects. Cambridge,
Studies in European Law and Policy, 2006, 31.; R. Clayton, H. Tomlinson: The Law of Human Rights. Oxford,
2000, 1238.
363
Abdulaziz, Cabales és Balkandali c. Egyesült Királyság (Loc. cit., 78. bek.)
364
A nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatban lásd pl. a Van Raalte c. Hollandia (20060/92, 1997.II.21., 39.
bek.) ügyet, a vallási diszkriminációval kapcsolatban a Hoffmann c. Ausztria (12875/87, 1993.VI.23., 36. bek.)
ügyet, a nemzetiségi alapú megkülönböztetéssel kapcsolatban pedig a Gaygusuz c. Ausztria (17371/90,
1996.IX.16., 42. bek.) ügyet, az etnikai alapú diszkriminációval kapcsolatban pedig a Horváth és Kiss c.
Magyarország (11146/11, 2013.I.29.) ügyet..
365
Lásd pl. a James és Mások c. Egyesült Királyság (8797/79, 1986.II.21., 77. bek.) ügyet.
366
A 14. Cikkel kapcsolatban lásd bővebben J. Schokkenbroek: The Prohibition of Discrimination in Article 14
of the Convention and the Margin of Appreciation című tanulmányát (Human Rights Law Journal, Vol. 19. No.
1. Strasbourg, 1998, 20-23.).
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hasonló védelmet biztosítani, ezért az Egyezménybe még nem is kerültek bele, csak két évvel
később, az Első Kiegészítő Jegyzőkönyvben nyertek rögzítést.367 „Gyengeségükből” adódóan
a velük kapcsolatos ügyekben az elsődleges indokok kevesebb súllyal esnek latba, nagyobb
teret engedve a mérlegelési mozgástér (margin of appreciation) másodlagos tényezőinek.

4.1. Tulajdon védelme
A „tulajdonhoz való jog” fogalma széles változatosságot mutat Európa-szerte mind a
tartalmát, mind a terjedelmét illetően. Ebből következőben vitatott volt az Európa Tanács
tagállamai között, hogy bekerüljön-e egyáltalán az Egyezménybe. Végül csak az Első
Kiegészítő Jegyzőkönyvvel került be a strasbourgi rendszer által védett jogok katalógusába.
Az Első Kiegészítő Jegyzőkönyv 1. Cikke368 kompromisszum eredménye, ami a
szövegéből is kitűnik, hiszen az nem a „tulajdonhoz való jog” (right to property) fogalmat
használja, hanem úgy fogalmaz, hogy „mindenkinek joga van javai tiszteletben tartásához”
(első szabály), továbbá feljogosítja az államot a javak kisajátítására (második szabály) és a
tulajdon használatának szabályozására (harmadik szabály). Kétségtelen, hogy a Jegyzőkönyv
szövegezői széles mozgásteret kívántak hagyni a szerződő államoknak.
Akármelyik is legyen érintett a „tulajdon védelme” alá tartozó három szabályból, a
Bíróság – a 8-11. Cikkekhez hasonlóan – minden esetben azt vizsgálja, hogy jogszerű volt-e
a beavatkozás, legitim célt szolgált-e, és hogy az alkalmazott eszközök arányban álltak-e a
kitűzött céllal. A mérlegelési szabadság (margin of appreciation) pedig jelentős szerepet
játszik mind a beavatkozással elérni kívánt cél, mind pedig az alkalmazott eszközök
arányosságának vizsgálatában.
A cél vonatkozásában a Bíróság a közvetlen helyi ismereteknek (kompetencia) és a
demokratikus legitimációnak tulajdonítva jelentőséget enged széles mozgásteret (margin) az
államoknak annak megítélésében, hogy a tulajdontól való megfosztással kapcsolatban mi a
köz érdeke, hacsak ez az értékítéletük nem ütközik a „nyilvánvaló ésszerűség”

367

Az Első Kiegészítő Jegyzőkönyv aláírásának lehetősége 1952. március 20. napján nyílt meg.
Első Kiegészítő Jegyzőkönyv 1. Cikk - Tulajdon védelme
„Minden természetes vagy jogi személynek joga van javai tiszteletben tartásához. Senkit sem lehet tulajdonától
megfosztani, kivéve, ha ez közérdekből és a törvényben meghatározott feltételek, valamint a nemzetközi jog
általános elvei szerint történik.
Az előző bekezdésben foglaltak nem korlátozzák az államok jogát olyan törvények alkalmazásában, melyeket
szükségesnek ítélnek ahhoz, hogy a javaknak a köz érdekében történő használatát szabályozhassák, illetőleg az
adók, más közterhek vagy bírságok megfizetését biztosítsák.”
368
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követelményébe.369 A kisajátításokkal kapcsolatban figyelembe veszi, hogy a vonatkozó
nemzeti szabályozás rendszerint olyan politikai, gazdasági és társadalmi kérdéseket érint,
amelyekről a vélemények jelentősen eltérhetnek egy demokratikus társadalomban.370 A javak
szabályozásával kapcsolatban szintén korlátozottan vizsgálja felül a beavatkozás indokát
képező közérdeket. A felülvizsgálat a cél tekintetében lényegében arra korlátozódik, hogy
legitim célt szolgált-e a beavatkozás. Ilyen célnak minősül például a nagyobb társadalmi
igazságosság biztosítása, a mezőgazdaság ésszerűsítésének elősegítése, az adómegkerülés
elleni harc, valamint a mező- és erdőgazdasági területek rendeltetésellenes használatának
megakadályozása,371 továbbá a javak szabályozásával kapcsolatban a gazdaságpolitika, az
erkölcsök

védelme, az

állami

szociálpolitika, a település- és

vidékfejlesztés, a

környezetvédelem, a lakáspolitika, a bűncselekmény bizonyítékainak biztosítása és bármely
szabályszegés súlyosbodásának megakadályozása.372
A javak szabályozásával kapcsolatos szabadság kifejezetten benne van a Jegyzőkönyv
szövegében, a 2. bekezdés ugyanis a „szükségesnek ítélnek” (deems mecessary)
megfogalmazással az államokra bízza annak megítélését, hogy a javak használatának milyen
szabályozása szükséges a köz érdekében. Ennek ellenére a Bíróság e szabállyal kapcsolatban
is azonos arányossági tesztet végez,373 és hasonló megfontolások alapján van figyelemmel a
– többnyire széles – mérlegelési mozgástérre (margin of appreciation). A tulajdon
védelmével kapcsolatban tehát megállapítható, hogy a jog gyengére szánt természete
általában széles teret enged a mérlegelési mozgástérnek.374

369

Lásd pl. a James és Mások c. Egyesült Királyság (8797/79, 1986.II.21., 40. bek.) ügyet.
Loc. cit., 46. bek.
371
Példák: nagyobb társadalmi igazságosság biztosítására (James és Mások c. Egyesült Királyság, 8797/79,
1986.II.21., 47. bek.), mezőgazdaság ésszerűsítésének elősegítése (Håkansson és Sturesson c. Svédország,
11855/85, 1990.II.21., 44. bek.), adómegkerülés elleni harc (Hentrich c. Franciaország, 13616/88, 1994.IX.22.,
39. bek.), mező- és erdőgazdasági területek rendeltetésellenes használatának megakadályozása (The Holy
Monasteries c. Görögország, 13092/87 és 13984/88, 1994.XII.9., 69. bek.).
372
Példák: gazdaságpolitika (Lánchíd Hitel és Faktor Zrt. c. Magyarország, 40381/05, 2010.XI.2., 31. bek.),
erkölcsök védelme (Handyside c. Egyesült Királyság, 5493/72, 1976.XII.7., 62. bek.), szeszesitalok árusításának
szabályozása (Tre Traktörer AB c. Svédország, 10873/84, 1989.VII.7., 57. bek.), település- és vidékfejlesztés
(Allan Jacobsson c. Svédország No.1, 16970/90, 1989.X.25., 57. bek.), környezetvédelem (Pine Valley
Developement Ltd. és Mások c. Írország, 12742/87, 1991.XI.29., 57. bek.), lakáspolitika (Mellacher és Mások c.
Ausztria, 10522/83, 11011/84 és 11070/84, 1989.XII.19., 47. bek.; Hegedűs c. Magyarország, 11849/07,
2011.XI.3.), bűncselekmény bizonyítékainak megőrzése és szabályszegés súlyosbodásának megakadályozása
(Vendittelli c. Olaszország, 14804/89, 1994.VII.18., 38. bek.).
373
Lásd pl. a Sporrong és Lönnroth c. Svédország (7151/75 és 7152/75, 1982.XII.18., 69. bek.), ügyet.
374
Az Első Kiegészítő Jegyzőkönyv 1. Cikkével kapcsolatban lásd bővebben Y. Winisdoerffer: Margin of
Appreciation and Article 1 of Protocol No. 1 című tanulmányát (Human Rights Law Journal, Vol. 19. No. 1,
Strasbourg, 1998, 18-20.).
370
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4.2. Oktatáshoz való jog
Hasonlóan széles mérlegelési szabadság illeti meg az államokat az Első Kiegészítő
Jegyzőkönyv 2. Cikke375 által védett oktatási jog viszonyában is azzal kapcsolatban, hogy
mennyi pénzt fektetnek az oktatási rendszerbe és az oktatás megszervezésébe376, és milyen
intézkedéseket eszközölnek az oktatás szabályozása érdekében377.
A Bíróság gyakorlata szerint az államok nem kötelesek speciális oktatási intézményeket
működtetni378, meghatározott irányú felnőttoktatást ajánlani379, valamint meghatározott
nyelvű380 vagy meghatározott vallási irányzatnak megfelelő381 oktatást kínálni. Mérlegelési
mozgásteret (margin of appreciation) látszik továbbá engedni a Bíróság a vallási
szimbólumok oktatási intézményekben való megjelenésének szabályozásával is, mint az
kifejtésre került az Egyezmény 9. Cikkénél.382
Problémás gyermekek speciális iskolákba utalásával szemben azonban a Bíróság csak
akkor hajlik deferenciára, ha az nem a roma gyermekek burkolt szegregációját célozza.383
A Bíróság demokratikus és szakértelmi megfontolások alapján nyújt deferenciát az
oktatáspolitika területén, figyelemmel a helyi közösségek és egyének igényeire illetve
lehetőségeire.
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Első Kiegészítő Jegyzőkönyv 2. Cikk - Oktatáshoz való jog
„Senkitől sem szabad megtagadni az oktatáshoz való jogot. Az állam az oktatás és tanítás terén vállalt
feladatkörök gyakorlása során köteles tiszteletben tartani a szülők vallási és világnézeti meggyőződésével
összhangban lévő oktatáshoz és tanításhoz való jogot.”
376
Lásd a „Belgian Linguistics” - case „relating to certain aspects of the laws on the use of languages in
education in Belgium” (1474/62, 1677/62, 1691/62, 1769/63, 1994/63, 2126/64, 1968.VII.23.) ügyet.
377
Lásd a Kjeldsen, Busk Madsen és Pedersen c. Dánia (5095/71, 5920/72 és 5926/72, 1976.XII.7., 53. bek.)
ügyet.
378
Lásd a W. és D.M. és H.I. c. Egyesült Királyság (10228/82 és 10229/82,1984.III.6.) ügyet.
379
Lásd az X. c. Belgium (7010/75, 1975.IX.29.) ügyet.
380
Lásd a „Belgian Linguistics” (loc. cit.) ügyet.
381
Lásd az X. c. Egyesült Királyság (7782/77, 1978.V.2.) ügyet.
382
Lásd a Dahlab c. Svájc (42393/98, 2001.II.15.), a Leyla Şahin c. Törökország (44774/98, 2005.XI.10.),
valamint a Lautsi és Mások c. Olaszország (nagykamara) (30814/06, 2011.III.18.) ügyet.
383
A roma gyermekek oktatását a Bíróság jellemzően a 14. Cikkel összefüggésben vizsgálja. Ez történt a
Horváth és Kiss c. Magyarország (11146/11, 2013.I.29.) ügyben is, amelyben az oktatáshoz való joggal
kapcsolatos az etnikai diszkriminációt állapított meg.
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4.3. Szabad választásokhoz való jog
Az Első Kiegészítő Jegyzőkönyv 3. Cikke384 által védett szabad választásokhoz való
joggal kapcsolatban a Bíróság széles mérlegelési mozgásteret (margin of appreciation)
engedett a szavazati jog és az országgyűlési képviselői választásokon való indulás feltételeivel
kapcsolatban, a kizárás feltételeit385 és a szavazási rendszer megválasztását386 is beleértve.
Mindez annak a következménye, hogy a szerződő államok jogszabályai sokféle variációt
tesznek lehetővé.
Az újabb ügyekben azonban változni látszik a Bíróság álláspontja. Kimondta, hogy
arányossági vizsgálatot kell végezni a választójog korlátozásával kapcsolatban, és nem
tartozik az államot megillető mérlegelési mozgástér (margin of appreciation) körébe a
szabadságvesztés büntetést töltő vagy cselekvőképességet érintő gondnokság alá helyezett
személyek választójogból való automatikus kizárása.387 A Bíróság gyakorlatának szigorodását
az indokolja, hogy a demokratikus választásoknak kiemelkedő jelentőségük van a
demokratikus társadalmak működése szempontjából.388

5. Összegzés
Az egyes jogokra vonatkozó esetjog alátámasztja, hogy az erősebb jogok több indokot,
erősebb mozgástér tényezőt követelnek meg ahhoz, hogy a Bíróság mérlegelési mozgásteret
(margin of appreciation) engedjen az államoknak. Az abszolút jogok esetében csak a
legkivételesebb esetekben van lehetőség szabad mérlegelésre, az erős jogok már némileg több
szabadságot engednek, a minősített jogok gazdag területei a mérlegelési mozgástérnek, a
gyenge jogok tekintetében pedig szinte alapértelmezés a tágra hagyott mérlegelési mozgástér.
A 15. Cikk erős jogok körébe és az Első Kiegészítő Jegyzőkönyv 3. Cikke gyenge jogok
körébe sorolását azonban nem támasztja alá a vizsgált esetjog, ugyanis a derogáció sokkal
384

Első Kiegészítő Jegyzőkönyv 3. Cikk - Szabad választásokhoz való jog
„A Magas Szerződő Felek kötelezik magukat arra, hogy ésszerű időközönként, titkos szavazással szabad
választásokat tartanak olyan körülmények között, melyek a törvényhozó testület megválasztását illetően biztosítja
a nép véleményének kifejezését.”
385
Lásd pl. a Vito Sante Santoro c. Olaszország (36381/97, 2004.VII.1.) ügyet.
386
Lásd pl. a Yumak és Sadak c. Törökország (10226/03, 2008.VII.8.) ügyet.
387
Lásd pl. a Hirst c. Egyesült Királyság (74025/01, 2005.X.6.) ügyet a szabadságvesztés büntetést töltő
személyek, a Kiss Alajos c. Magyarország (38832/06, 2010.V.20.) ügyet pedig a gondnokság alá helyezett
személyek választójogból való automatikus kizárásával kapcsolatban.
388
Van olyan vélemény is, amely szerint a szabad választásokhoz való jog eleve sem volt „gyenge”, csak azért
maradt az Első Kiegészítő Jegyzőkönyvre, mert az Egyezmény megalkotásakor a szerződő államok nem tudtak
megegyezni a tartalmáról.
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„gyengébb”, mint a többi erős jog, a szabad választásokhoz való jog pedig sokkal „erősebb”,
mint a többi gyenge jog.
Az viszont megerősítést nyert, hogy az ügyek természete (a szabályozott tevékenységek
és a korlátozással elérni kívánt cél jellege) egy adott jogon belül is befolyásolja a mérlegelési
mozgásteret (margin of appreciation). A különböző megközelítések szerint azonosított
mozgástér tényezők pedig szépen megfigyelhetők az adott jogokra jellemző mozgástér vagy
annak hiánya hátterében.
Mindezek után rá lehet térni a doktrína fő eljárási kontextusára, az arányossági
vizsgálatra, amelynek során az adott ügy eldöntése szempontjából releváns valamennyi
tényező – köztük az esetleges mozgástér (margin) tényező is – mérlegelésre kerül, és kialakul
a Bíróság döntése.
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IX. AZ ARÁNYOSSÁGI VIZSGÁLAT
Az arányossági vizsgálat témája már többször felmerült az értekezésben. Először a
nemzeti bíróságok és a strasbourgi Bíróság viszonyában, mint a kozmopolita jogrendet
jellemző „decentralizált szuverenitás” egyik tényezője. Másodszor a doktrína inflációjának
feltárása során akként, hogy az arányossági elemzés során szerepet játszik-e mérlegelési
mozgástér (margin of appreciation). Végül pedig specifikumait érintettük az előző fejezetben,
az egyes jogok jellemzőinek bemutatásakor. Az Egyezmény egész rendszerét átható
jelentősége, összetett természete és a mérlegelési mozgástérhez fűződő szoros kapcsolata
azonban azt igényli, hogy bővebben is írjak róla.
Az arányosság a szerzők tollában elvként, doktrínaként vagy tesztként nyert
megfogalmazást. Greer-nél az Egyezmény egyik legfontosabb értelmezési elveként szerepel.
Olyan elvként, amely meghatározó befolyást gyakorol minden olyan területen, ahol
különböző koncepciók, normák, érdekek vagy jogok közötti viszonyt kell meghatározni.
Annak mércéje, hogy a nemzeti hatóságok túlléptek-e a megengedett határon.389 Legg a
doktrína rangjára emeli az arányosságot, hogy érzékeltesse a mérlegelési mozgástér (margin
of appreciation) doktrínával egyenlő fontosságát. Olyan jogi doktrínaként tekint rá, amely az
emberi jogok határainak meghatározására, vagyis annak felügyeletére szolgál, hogy csak
igazolt esetekben és csakis a szükséges mértékig kerüljön sor a jogok korlátozására.390 Stone
Sweet pedig egyszerűen arányossági vizsgálatról beszél, amely a kozmopolita jogrenden
belüli koordináció döntő mechanizmusaként az adott jog típusától függő arányossági teszt
elvégzését jelenti.391 A különböző meghatározások az arányosság eltérő dimenzióit helyezik
fókuszba.
Goold, Lazarus és Swiney felhívják a figyelmet arra, hogy ne keverjük össze az
arányosságot (proportionality) az általános értelemben vett mérlegeléssel (balancing). Míg
ugyanis az általános értelemben vett mérlegelés az érintett jogok és érdekek utilitárius
(haszonelvű) összevetését jelenti anélkül, hogy bármelyik oldal is nagyobb súllyal esne latba a
másiknál, az arányossági vizsgálat egy többlépcsős teszt (a tágabb értelemben vett
arányossági teszt avagy arányossági „nagyteszt”) elvégzését igényli, amely teszt az

389

S. Greer: The Margin of Appreciation: Interpretation and Discretion under the European Convention on
Human Rights. Council of Europe Publishing, Strasbourg, 2000, 20.
390
A. Legg: The Margin of Appreciation in International Human Rights Law: Deference and Proportionality.
Oxford University Press, Oxford, 2012, 178.
391
A. Stone Sweet: A Cosmopolitan Legal Order: Constitutional Pluralism and Rights Adjudication in Europe.
Journal of Global Constitutionalism 2012/1, 53-90. (http://ssrn.com/abstract=1913657), 14.
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Egyezményben védett jogok primátusára épül az azok korlátozására okot adó érdekekkel
szemben.392 Ennek a tesztnek az utolsó lépcsője a szűkebb értelemben vett arányossági
vizsgálat (vagy arányossági „kisteszt), amelynek során az érintett jogok és érdekek
mérlegelése történik, azonban ez az előző (szűkítő) lépcsők elvégzése után végzett mérlegelés
nem lehet azonos a tágabb értelemben vett szabadabb mérlegeléssel.393
A továbbiakban arányossági vizsgálaton a szűkebb értelemben vett arányossági elemzést
értjük.
Az arányossági vizsgálatnak valamennyi joggal kapcsolatban szerepe lehet. A 8-11.
Cikkek által védett „minősített” (tehát korlátozható) jogok (családi- és magánélet tiszteletben
tartásához való jog; gondolat-, lelkiismeret és vallásszabadság; véleménynyilvánítás
szabadsága; gyülekezés és egyesülés szabadsága) az arányossági vizsgálat fő területei. Az
arányossági vizsgálat a rájuk vonatkozó gyakorlatból került át a többi jogok területére. Első
Kiegészítő Jegyzőkönyv 1. Cikke által előírt tulajdon védelme során különösen kiemelkedő
jelentőséget nyert az arányossági tényező. A korlátozást csak szűk körben engedő „erős”
jogoknál már jóval kisebb az arányosság szerepe. A Bíróság azonban az 5. Cikk által védett
szabadsághoz való jog alóli kivételek tekintetében is mérlegre teszi az érintett jogokat és
érdekeket, és a 6. Cikk által védett „tisztességes eljárási” jogok érintettsége esetén is elvégzi
arányossági vizsgálatot.394 A korlátozást nem engedő abszolút és a korlátozást csak
kivételesen megengedő kvázi abszolút jogokkal kapcsolatban az erősebb jogoknál is kisebb a
jelentősége az arányosságnak, de ott is előfordul. Az élethez való jogot védő 2. Cikk által
tolerált

„élettől

való

megfosztás”

Egyezményben

meghatározott

„szükségesség”

követelményének éppúgy összetevője az arányosság, mint a 8-11. Cikkek által védett
minősített jogok korlátozási klauzuláiban szereplő hasonló követelménynek, habár itt az
arányossági mérce természetesen sokkal szigorúbb. A 3. Cikkben szereplő kínzás tilalma
pedig abszolút előírás, amely elvileg kizárna a cikkel kapcsolatos bármely mérlegelést (a
kínzás nem is megengedett semmilyen körülmények között), a Bíróság gyakorlata szerint

392

A Bíróság olyan megfogalmazásokat használ a jogok primátusának kifejezésére, mint hogy a beavatkozás
indokainak „relevánsnak és elegendőnek” (relevant and sufficient) kell lenniük, a beavatkozás szükségességét
„meggyőzően ki kell mutatni” (convincingly established), a kivételeket „megszorítóan kell értelmezni”
(narrowly construed), és a beavatkozást „nyomós társadalmi szükségletnek” (pressing social need) kell
igazolnia.
393
B. Goold, L. Lazarus and G. Swiney: Public Protection, Proportionality, and the Search of Balance. Ministry
of Justice Series 10/07, September 2007 (University of Oxford), http://ssrn.com/abstract=2022365, 2.
394
Loc. cit., iii-iv.
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azonban

a

bűncselekmény

büntetésének

arányossága

szerepet

játszhat

annak

meghatározásában, hogy kínzásnak tekinthető-e egy adott bánásmód. 395
Az arányossági vizsgálat jellege döntően az érintett jog természetének függvénye, és
mind a korlátozás eszközére, hatására és céljára vonatkozhat.396 Az eszközök tekintetében a
Bíróság arra a kérdésre keresi a választ, hogy azok „arányban” állnak-e a kitűzött céllal.397 A
hatások tekintetében arra irányul a vizsgálat, hogy megvalósult-e az érintett érdekek (hol
egymással ütköző magánérdekek, hol magánérdek és közérdek) közötti „helyes egyensúly”
(fair balance).398 A korlátozás céljának legitimitásával kapcsolatban ritkán van szükség
arányossági vizsgálatra, mert a kérelmezők ritkán hivatkoznak legitimitás hiányára. Ha mégis,
a Bíróság azt vizsgálja, hogy már a nemzeti jogalkotás szintjén bekövetkezett-e az
aránytalanság.399
A korlátozási klauzulával rendelkező 8-11. Cikkek esetében az arányossági „kisteszt”
előzményi kérdése (illetve az arányossági „nagyteszt” kérdései): (1) a beavatkozás nemzeti
jog szerinti jogszerűsége, (2) az, hogy a beavatkozás az Egyezményben felsorolt valamely
legitim célt szolgál-e, és (3) hogy szükséges-e az egy demokratikus társadalomban. A
demokratikus szükségesség tesztjén belül található a szükségesség és a szűkebb értelemben
vett arányosság tesztje. A szükségesség körében a Bíróság azt vizsgálja, hogy a beavatkozás
alkalmas-e a cél elérésére (racionalitás tesztje), és hogy feltétlenül szükséges-e annak
eléréséhez (a legenyhébb alternatíva tesztje). Csak mindezen kérdésekre adott igenlő válasz
esetén kezdődhet meg a szűkebb értelemben vett arányossági vizsgálat, az arányossági
„kisteszt” elvégzése.400
A Bíróság azon jogoknál is hasonló gondolatmenet alapján végzi el a vizsgálatot,
amelyeknek nincs korlátozási klauzulája. Ez a gondolatmenet azonban nem mindig van
lépésről lépésre végigvezetve az ítéletekben, ezért nem egészen világos, hogy a beavatkozás
céljának és eszközének „arányosságára” vonatkozó vizsgálat, valamint a „releváns és

395

K. Reid: A Practitioner’s Guide to the European Convention of Human Rights. 3rd edition, Sweet and
Maxwell, London, 2008, 52-53.
396
A. Legg: The Margin of Appreciation in International Human Rights Law: Deference and Proportionality.
Oxford University Press, Oxford, 2012, 180-181.
397
Lásd pl. a Dudgeon c. Egyesült Királyság (7525/76, 1981.X.22., 60. bek.) ügyet.
398
Lásd pl. a Christine Goodwin c. Egyesült Királyság (28957/95, 2002.VII.11., 89-93. bek.) ügyet.
399
Ennek példájaként Legg a Thlimmenos c. Görögország (34369/97, 2000.IV.6., 46-47.) ügyre hivatkozik,
amelyben a Bíróság megállapította, hogy nem legitim célt szolgál a közhivatal viseléséből való kizárás, amely
olyan jogi szabályozáson alapul, ami azokra nézve is büntetett előélethez fűződő hátrányokat rendel, akik vallási
meggyőződésből tagadják meg a katonai szolgálatot, ez ugyanis aránytalanul súlyos szankció.
400
Kivéve a legitimitás arányossági vizsgálatának ritka esetét, amely a legitim cél szolgálatának előzményi
kérdéséhez tartozik.
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elegendő” indokolás tesztje a szükségességhez vagy az arányossághoz tartozik-e. Logikailag
ugyanis mindkét kategória inkább a szükségességhez illik.
A lényegi kérdés azonban az, hogy a mérlegelési mozgástér (margin of appreciation)
doktrína hogyan kapcsolódik az arányossági vizsgálathoz. Amennyiben a Bíróság mérlegelési
mozgásteret enged, az azt jelenti-e, hogy maga nem végzi el az arányossági vizsgálatot,
hanem a nemzeti hatóságok (főként bíróságok) által elvégzett arányossági elemzésre
támaszkodik, megbízva annak helyességében? Ha a doktrína alkalmazási esetei közül a
strukturális megközelítést – legalábbis annak „széles” mozgástérrel jellemzett változatát –
választjuk, igenlő választ várunk, a Bíróság önmegtartóztatásának tekintve a doktrína
alkalmazását. A gyakorlat azonban azt mutatja, hogy a Bíróság a legtöbb esetben – még
strukturális alkalmazás esetén is – akkor is elvégzi az arányossági vizsgálatot, ha hivatkozik a
doktrínára. A mérlegelési mozgástér csak befolyással van a döntésére. Ráadásul a Bíróság sok
esetben nem változtat az arányossági mércén, csak figyelembe vesz abban valamely
mozgástér tényezőt.
Van, aki szerint az arányosság a mérlegelési mozgástér (margin of appreciation) egyik
tényezője,401 és van, aki szerint a mérlegelési mozgástér az, amelyik hatással van az
arányossági tesztre.402 Nincs ebben egyetértés az egyes szerzők és bírák körében, abban
azonban mindenki egyetért, hogy konceptuális kapcsolat és kölcsönös hatás van a két jelenség
között, és hogy együttes alkalmazásuk hasznos döntéshozatali metódust eredményez. 403
Két alapvető felfogást érdemes kiemelni a mérlegelési mozgástér (margin of
appreciation) és az arányosság viszonyával kapcsolatban. Az egyik Kratochvíl megközelítése,
amely szerint a mozgástér – a szélességétől függően – az arányossági teszt szigorúságát
befolyásolja. A másik Legg elmélete, amely szerint a mérlegelési mozgástér másodlagos
tényezői az arányossági vizsgálat során mérlegelt elsődleges tényezők súlyát befolyásolják,
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Matscher bíró például akként jellemezte az arányosságot, mint „a mérlegelési mozgástér módosítóját és
korlátozóját” (R.S.J. Macdonald, F. Matscher and H. Petzold (eds): The European System for the Protection of
Human Rights, F. Matscher: Methods of Interpretation of the Convention, Martinus Nijhoff, Dordrecht, London,
1993, 79.). Spielmann bíró szerint az arányossági elv „valószínűleg a legfontosabb – sőt talán meghatározó –
tényező, amely befolyásolja a mérlegelési mozgásteret” (D. Spielmann: Allowing the Right Margin: The
European Court of Human Rights and the National Margin of Appreciation Doctrine – Waiver or Subsidiarity of
European Review? Centre for European Legal Studies Working Paper Series, Cambridge, 2012, 22.). AraiTakahashi szerint az arányosság olyan mozgástér tényező, amely az érem másik oldalaként” a biztonságot
szolgálja (Y. Arai-Takashi: The Margin of Appreciation Doctrine and the Principle of Proportionality in the
Jurisprudence of the ECHR. Intersentia, Antwerpen, 2002, 14.).
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Lásd pl. J. Kratochvíl: The Inflation of the Margin of Appreciation by the European Court of Human Rights.
Netherlands Quarterly of Human Rights, Vol. 29/3, 2011, 324-357., 329.
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A. Legg: The Margin of Appreciation in International Human Rights Law: Deference and Proportionality.
Oxford University Press, Oxford, 2012, 193.
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így modulálva a Bíróság döntését. Az első megközelítés a mérlegelési mozgástér doktrína
strukturális alkalmazását írja le, a második pedig a szubsztantívat.
Kratochvíl kiindulópontja az a megközelítés, amely szerint „az arányossági elv
alkalmazásának szigorúsága a mérlegelési mozgástér (margin of appreciation) szélességének
megfelelő”.404 A mozgástér „hatással van a felülvizsgálat szigorúságára”, és „ebben az
értelemben a mozgástér szélességére és a vizsgálat szigorúságára utalás egymás
szinonimái”.405 Kratochvíl nagyszámú ügy vizsgálata alapján vonta le azt az általános
következtetést, hogy széles mérlegelési mozgástér esetén az arányosság tesztje a „a minden
ésszerű alapot nélkülözés hiánya”, vagy egyszerűen csak az „ésszerűség”.406 Megfigyelése
szerint azonban a Bíróság olykor nem hivatkozik tesztre,407 vagy csak hivatkozik rá, de nem,
illetve nem világosan alkalmazza,408 holott az nagyban megkönnyítené a dolgát, mert
szükségtelenné tenné a részletes arányossági elemzést. Következetes gyakorlatot figyelt meg
azonban Kratochvíl a szűk, vagy más szóval „limitált”409 mérlegelési mozgástér esetén.
Ilyenkor a Bíróság általában úgy fogalmaz, hogy az államoknak „nagyon nyomós indokokat”
kell felmutatniuk a beavatkozás igazolásához. Olyan indokokat, amelyek nélkülözhetetlenné
tették az állam fellépését. Szűk mozgástér esetén a Bíróság teljes és alapos (gondos)
felülvizsgálatot végez, vagyis sokkal intenzívebb az arányossági vizsgálat, mint széles
mozgástér esetén, vagy akárcsak normál helyzetben, amikor nem merül fel a mozgástér
szerepe.410
Legg megközelítése ettől eltérő. Ő a védett jog természetéhez és az ügy típusához
kapcsolja a mérlegelési mozgástér (margin of appreciation) szélességét,411 annak arányossági
vizsgálattal való kapcsolatát nem érinti. A gyakorlati érvelés filozófiájából kiindulva – és a
szubsztantív alkalmazásnak megfelelően – arra helyezi a hangsúlyt, hogy a Bíróság miként
értékeli a mérlegelési mozgástér másodlagos tényezőit az elsődleges tényezőkkel együtt. Azt
404

Y. Arai-Takahashi, loc. cit., 204.
O.M. Arnardóttir: Equality and Non-Discrimination unfer the European Convention on Human Rights.
Martimus Nijhoff, The Hague, 2003, 60.
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Meghatározó példái ennek a Stec és Mások c. Egyesült Királyság (Nagykamara) (65731/01, 2006.IV.12., 52.
és 65-66. bek.) és a Stummer c. Ausztria (Nagykamara) (37452/02, 2011.VII.7., 101. és 109. bek.) ügyek.
407
A Martikan c. Szlovákia (50184/06, 2009.III.17.) ügyben például a Bíróság széles mérlegelési mozgástérre
hivatkozott egy jogszabály módosítás hatályba lépési időpontját illetően, vélhetően azt tekintve mércének, hogy
az „ne legyen önkényes vagy egyébként összeegyezhetetlen a 14. Cikkben meghatározott követelményekkel”.
Ha csak önmagában állt volna az önkényesség, az világos teszt lett volna, ha nem is deferenciális jellegű. A 14.
Cikkel való összeegyeztethetetlenség azonban egyáltalán nem teszt.
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Lásd pl. az S.H. és Mások c. Ausztria (57813/00, 2010.IV.1., 69., 76. és 89. bek.) ügyet.
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Lásd pl. a Tebieti Mühafize Cemiyyeti és Israfilov c. Azerbajdzsán (37083/03, 2009.X.8., 67. bek.) ügyet.
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J. Kratochvíl: The Inflation of the Margin of Appreciation by the European Court of Human Rights.
Netherlands Quarterly of Human Rights, Vol. 29/3, 2011, 324-357., 344-354.
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A. Legg: The Margin of Appreciation in International Human Rights Law: Deference and Proportionality.
Oxford University Press, Oxford, 2012, 83.
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vizsgálja, hogy miután a Bíróság összegyűjtött valamennyi releváns tényt és információt,
azonosította a döntést befolyásoló tényezőket, és gondosan összevetette azokat az arányossági
vizsgálatban, milyen értékelést nyertek a másodlagos indokok. Úgy írja le az arányossági
vizsgálatot, hogy annak során a Bíróság az elsődleges indokokat értékeli, azokhoz rendelve
másodlagos indokokat. A másodlagos indokok kioltják, gyengítik vagy erősítik az elsődleges
indokokat. Elismeri, hogy ez a mérlegelés nem történhet mechanikus módon, azonban kvázi
matematikai formulával modellezi azt, hogy érthetővé tegye működését412:
1. példa: C(A) + B = döntés
Ebben a példában „A” az állam, „B” pedig a kérelmező javára szóló elsődleges indokok,
míg „C” az „A”-hoz kapcsolódó másodlagos indok (például az európai konszenzus). A „C”
természetétől függően a másodlagos indok négyféleképpen gyakorolhat hatást a döntésre:
(a) erősítheti az „A”-t az „A”-n alapuló döntéshez vezetve,
(b) gyengítheti az „A”-t, nem változtatva azonban azon, hogy továbbra is az „A”
alapozza meg a döntést,
(c) gyengítheti az „A”-t úgy, hogy a „B” alapozza meg a döntést,
(d) erősítheti az „A”-t úgy, hogy ennek ellenére a „B” alapozza meg a döntést.
Ez a példa azonban leegyszerűsített, a valóságban ugyanis általában mindkét fél oldalán
több elsődleges indok is van, és sokszor nemcsak egy merül fel a mérlegelési mozgástér
(margin of appreciation) Legg által azonosított három tényezője (a demokratikus legitimáció,
a konszenzus és a szakértelem) közül. Az alábbi képlet ezért Legg szerint jobban tükrözi a
mérlegelés komplexitását:
2. példa: (D(A + H(B)) + H(C)) + (D(E + F) + G) = döntés
A példában „A”, „B” és „C” az államot, „E”, „F” és „G” pedig a kérelmezőt támogató
elsődleges indokok, míg „D” és „H” másodlagos indokok.
A fenti példák (különösen a második) azt mutatják, hogy az arányossági vizsgálat
komplex tevékenység, amelyben szerepet játszanak a mérlegelési mozgástér (margin of
appreciation) megfontolásai. A Legg-féle formula megvilágíthatja ugyan, hogy a másodlagos
megfontolások hogyan súlyozzák az elsődleges indokokat, fontos azonban látni, hogy a
gyakorlatban ez nem ilyen rendezetten működik, ugyanis az ítéletekben nem kerülnek
elsődleges és másodlagos indokként való nevesítésre az arányossági vizsgálat során
figyelembe vett tényezők, hanem egymással keveredve jelenik meg valamennyi releváns
elem. A Bíróság nem fejti ki, hogy milyen mozgástér tényezővel milyen tényállási elemet
412

A. Legg: The Margin of Appreciation in International Human Rights Law: Deference and Proportionality.
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súlyozott. Mindezek következtében a Bíróság ítéleteit olvasván nehezen ismerhető fel a Legg
által felvázolt struktúra, értelmezést igényel az efféle szubsztantív alkalmazás.
Míg a Kratochvíl-féle strukturális alkalmazással kapcsolatban azt lehet helyteleníteni, ha
a Bíróság nem rögzíti a doktrína alkalmazásából következő tesztet, vagy rögzíti ugyan, de
nem vagy nem világosan alkalmazza azt, a Legg-féle szubsztantív alkalmazás tekintetében azt
lehet kritikával illetni, ha olyan tényezők is megjelennek az ítéletek indokolásában, amelyek
ténylegesen nem játszottak szerepet a döntésben. Az első példa (d) variánsát tekintve például
felesleges mérlegelési mozgástérre (margin of appreciation) hivatkozni azon az alapon, hogy
demokratikus legitimáció, európai konszenzus vagy szakértelem állt az államot támogató
elsődleges indok hátterében, ha végül a Bíróság mégsem nyújt deferenciát, mert erősebbnek
ítéli a kérelmezőt támogató elsődleges indokot.
A Bíróság mérlegelési mozgástérrel (margin of appreciation) kapcsolatos döntéseinek
elemzése alapján ítélhető meg, hogy mennyire állják meg helyüket a fenti megfigyelések. Az
esetjog vizsgálata arra is választ ad, hogy a gyakorlat mennyire támasztja alá a doktrína
fogalma, alkalmazása, alanya és tényezői tárgyában levont következtetéseket, szükséges-e
finomítani, kiegészíteni vagy elhagyni egyes megállapításokat. Az ítéletek elemzése
világíthatja meg továbbá a nemzeti szereplők számára, hogy konkrétan hogyan működik a
doktrína az Egyezmény rendszerében.
A mérlegelési mozgástérre hivatkozást tartalmazó magyar vonatkozású ítéletek
elemzése nyújthatja a legtöbbet a nemzeti szereplők számára ahhoz, be tudják építeni az
emberi jogok nemzeti védelmi rendszerébe a mérlegelési mozgástérrel (margin of
appreciation) kapcsolatos megfontolásokat, és minőségi dialógusba tudjanak bocsátkozni a
Bírósággal a doktrínával kapcsolatban.
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X. MÉRLEGELÉSI MOZGÁSTÉR
A MAGYAR VONATKOZÁSÚ ÜGYEKBEN
Eddig túlnyomórészt a vonatkozó jogirodalom elemzése útján igyekeztem feltárni a
mérlegelési mozgástér (margin of appreciation) doktrína természetét, a jogtudományi művek
elemzését csak részkérdésekben egészítette ki közvetlen döntéselemzés.
A jogirodalom elemzése (valamint némi döntéselemzés és terepkutatás) rávilágított a
doktrína fogalmi meghatározásának és elnevezésének nehézségeire. A jobb megértés
érdekében társadalmi és jogi keretek közé helyeztem a doktrínát, és feltártam annak eredetét,
fejlődéstörténetét. Különbséget tettem a mérlegelési mozgástér (margin of appreciation)
strukturális és szubsztantív alkalmazása között, és több alkalmazási esetet azonosítottam.
Elhatároltam a doktrína alkalmazását a Bíróság felülvizsgálatának egyéb korlátaitól, valamint
azoktól az esetektől, amelyeknél felesleges a mozgástérre hivatkozás. Azonosítottam azokat a
tényezőket, amelyek befolyásolhatják a mozgásteret. Áttekintettem a mérlegelési mozgástér
egyes jogokhoz fűződő viszonyát, és megvizsgáltam azt az eljárási kontextust (az arányossági
elemzést) is, amelyben szerepet játszhat a doktrína.
A jogelméleti megközelítés alapján levontam bizonyos következtetéseket a mérlegelési
mozgástér

(margin

of

appreciation)

doktrínára

vonatkozóan.

A

következtetéseim

helytállóságának ellenőrzése, a doktrína természetének és működésének alaposabb megértése
azonban a vonatkozó esetjog mint „élő jog” közvetlen elemzését igényli. Tekintettel arra,
hogy a kutatás a hazai emberi jogi védelmi rendszer számára kíván segítséget nyújtani a
doktrína megértéséhez és alkalmazásához, a döntéselemzésnek a magyar vonatkozású
ügyekre kell fókuszálnia.
Magyarországnak az Egyezményhez 1992-ben történt csatlakozása óta a kutatás
lezárásáig, 2013. februárig összesen 275 Magyarországgal szembeni ügyben született ítélet.
Ezek közül a Bíróság 29 ítéletben hivatkozott mérlegelési mozgástérre (margin of
appreciation). Elsősorban ezek az ítéletek képezik a vizsgálat tárgyát, kronologikus
sorrendben haladva. Ezekhez adódik hozzá a kutatás lezárásáig született azon további négy
ítélet, amelyekben csak a kormány hivatkozott mérlegelési mozgástérre, a Bíróság indokai
között nem jelent meg a doktrína.
A döntéselemzés szempontjai megfelelnek az előző fejezetekben lefolytatott jogelméleti
elemzés szempontjainak. Azon ítéletek kapcsán, amelyeknél a Bíróság hivatkozott a
doktrínára, megfigyelem, hogy milyen jogokra és ténybeli helyzetre vonatkozóan, milyen
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fogalomhasználattal, milyen szövegösszefüggésben történt utalás a mozgástérre (margin), és
az melyik államhatalmi ágat célozta. Megvizsgálom, hogy a Bíróság ténylegesen is
alkalmazta-e a doktrínát, amikor hivatkozott rá. Amennyiben alkalmazta, úgy milyen
tényezőket és milyen módon vett figyelembe? Milyen jelzővel illette a mozgásteret, és abból
mi következett? Amennyiben hivatkozott ugyan a doktrínára, de tényelegesen nem alkalmazta
azt, a felülvizsgálat egyéb korlátjáról volt-e szó, vagy valami másról? Ha felesleges volt a
hivatkozás, vajon miért szerepelt mégis az ítéletben? Miért jók, és milyen szempontból
kifogásolhatók a vizsgált ítéletek? Melyek azok a pontok, amelyek tisztázást igényelnek?
Ezen kívül – amennyiben van erre vonatkozó adat – a vizsgálat kiterjed arra is, hogy egy
adott döntés milyen reakciót váltott ki hazai körökben, milyen dialógus alakult ki a nemzeti
szereplők és a Bíróság között.
A csupán kormány általi hivatkozást tartalmazó ítéleteknél pedig elsősorban azt
vizsgálom, hogy a Bíróság miért nem reagált a kormány mérlegelési mozgástérrel (margin of
appreciation) kapcsolatos érvelésére. Kellett-e volna hivatkoznia a doktrínára, mert
ténylegesen alkalmazta? Nem alkalmazta, de releváns lett volna annak alkalmazása? A
felülvizsgálati hatalom egyéb korlátjáról volt szó, vagy egyszerűen felesleges volt a kormány
részéről a mozgástérre hivatkozás?
Az egyes ítéletek elemzése nem feltétlenül megy végig valamennyi kérdésen, hanem
csak az adott ügyben legrelevánsabb szempontokat emeli ki, mégpedig akként, hogy lehetőség
szerint ne ismételjek mechanikusan valamely kérdéskört, ami egyszer már kibontotásra került
valamely korábbi ítéletnél.

A vizsgált ítéletek sorrendben – az Egyezmény érintett cikkeinek megjelölésével – a
következők:

1. Rekvényi c. Magyarország (25390/94, 1999.V.20.) – 10. Cikk
2. Rajnai c. Magyarország (73369/01, 2004.X.26.) – Első Kiegészítő Jegyzőkönyv 1. Cikk
3. Daróczy c. Magyarország (44378/05, 2008.VII.1.) – 8. Cikk
4. Vajnai c. Magyarország (33629/06, 2008.VII.8.) – 10. Cikk
5. Patyi és Mások c. Magyarország (5529/05, 2008.X.7.) – 11. Cikk
6. Csánics c. Magyarország (12188/06, 2009.I.20.) – 10. Cikk
7. Weller c. Magyarország (44399/05, 2009.III.31.) – 14. Cikk
8. Karakó c. Magyarország (39311/05, 2009.IV.28.) – 8. és 10. Cikk
9. Rózsa Ferenc és Rózsa István c. Magyarország (30789/05, 2009.IV.29.) – 6. Cikk
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10. Karsai c. Magyarország (5380/07, 2009.XII.1.) – 10. Cikk
11. Kiss Alajos c. Magyarország (38832/06, 2010.V.20.) – Első Kiegészítő Jegyzőkönyv
3. Cikk
12. Lánchíd Hitel és Faktor Zrt. C. Magyarország (40381/05, 2010.XI.2.) – Első Kiegészítő
Jegyzőkönyv 1. Cikk
13. Deés c. Magyarország (2345/06, 2010.XI.9.) – 8. Cikk
14. Ternovszky c. Magyarország (67545/09, 2010.XII.14.) – 8. Cikk
15. Németh Zoltán c. Magyarország (29436/05, 2011.VI.14.) – 8. Cikk
16. Fratanoló c. Magyarország (29459/10, 2011.XI.3.) – 10. Cikk
17. Új c. Magyarország (23954/10, 2011.VII.19.) – 10. Cikk
18. Shaw c. Magyarország (6457/09, 2011.VII.26.) – 8. Cikk
19. Hegedűs c. Magyarország (11849/07, 2011.XI.3.) – Első Kiegészítő Jegyzőkönyv
1. Cikk
20. Kalucza c. Magyarország (57693/10, 2012.IV.24.) – 8. Cikk
21. Tatár és Fáber c. Magyarország (26005/08 és 26160/08, 2012.VI.12.) – 10. Cikk
22. K.M.C. c. Magyarország (19554/11, 2012.VII.10.) – 6. Cikk
23. Fáber c. Magyarország (40721/08, 2012.VII.24.) – 10. és 11. Cikk
24. Plesó c. Magyarország (41242/08, 2012.X.2.) – 5. Cikk
25. Szima c. Magyarország (29723/11, 2012.X.9.) – 10. Cikk
26. Sáska c. Magyarország (58050/08, 2012.XI.27.) – 11. Cikk
27. Horváth és Kiss c. Magyarország (11146/11, 2013.I.29.) – 14. Cikk
28. Tóth Krisztián Barnabás c. Magyarország (48493/06, 2013.II.12.) – 8. Cikk
29. Vojnity c. Magyarország (29617/07, 2013.II.12.) – 8. és 14. Cikk
30. Ahol csak a kormány védekezésében jelenik meg a mérlegelési mozgástér: Korbély c.
Magyarország (9174/02, 2008.IX.19.) – 7. Cikk, Társaság a Szabadságjogokért c.
Magyarország (37374/05, 2009.VII.14.) – 10. Cikk, 3. Kenedi c. Magyarország (31475/05,
2009.V.26.) – 10. Cikk, Somogyi c. Magyarország (5770/05, 2011.I.11.) – 5. Cikk
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1. Rekvényi c. Magyarország (25390/94, 1999.V.20.)
Magyarország Egyezményhez csatlakozását követően hat és fél évig nem született ítélet
a magyar állammal szembeni panasz tárgyában. A Bíróság először 1999-ben, a Rekvényi
ügyben hozott ilyen ítéletet, és ebben hivatkozott is mérlegelési mozgástérre (margin of
appreciation). Az ítéletet a téma érzékenysége miatt a nagykamara (Grand Chamber) hozta.
Rekvényi László rendőr a Rendőrök Független Szakszervezetének főtitkáraként 1994ben kérelmet nyújtott be a Bizottsághoz az 1994. január 1-től életbe lépett azon
alkotmánymódosítás miatt, amely megtiltotta a fegyveres erők, a rendőrség és a polgári
nemzetbiztonsági szolgálatok tagjainak, hogy párttagságot létesítsenek és politikai
tevékenységet folytassanak. A kérelmező szerint ez a tilalom sértette az Egyezmény 10. Cikke
által védett véleménynyilvánítási szabadságát és a 11. Cikk által védett egyesülési
szabadságát, valamint a 14. Cikkbe ütköző diszkriminációt valósított meg e szabadságokkal
kapcsolatban.
A Bizottság413 elfogadhatónak nyilvánította a kérelmet, és kifejezte azon – korántsem
egyhangúlag kialakított – véleményét, hogy megvalósult a 10. Cikk sérelme, azonban nem
állapítható meg a 11. és 14. Cikkekbe ütköző egyezménysértés. Az ügyet a Bíróság
nagykamarája elé utalta döntéshozatalra. A Bíróság egyik cikk vonatkozásában sem állapított
meg egyezménysértést.
A Bíróság az ítéletében a 10. Cikkel összefüggésben hivatkozott mérlegelési
mozgástérre, mégpedig annak kapcsán, hogy a kérelmező véleménynyilvánítási szabadságába
törvényi (alkotmányi) előírás alapján történő és a rendőrség politika-mentesítésének legitim
célját szolgáló beavatkozás „szükséges-e egy demokratikus társadalomban”. Az ítélet
„általános elvek” részében,414 az alapul fekvő korábbi döntések tartalmát idézve háromszor
említette a fogalmat, kétszer „bizonyos” (certain) jelzővel, egyszer pedig nem mérlegelési
mozgástér (margin of appreciation), hanem mérlegelési hatalom (power of appreciation)
néven. Ezen kívül a diszkréció (discretion) fogalma is megjelenik az ítéletben, feltehetően az
előző kettővel azonos értelemben. Végül pedig a Bíróság az adott ügyre vonatkozóan levont
413

Magyarország 1992-ben történt csatlakozáskor a strasbourgi ítélkezés rendszere még eltért a jelenlegitől. E
feladat eredetileg két intézményre hárult: az Emberi Jogok Európai Bizottságára és a Bíróságra. Az 1998.
november 1-ején hatályba lépett 11. Kiegészítő Jegyzőkönyv azonban megszüntette a Bizottságot, és a kétszintű
bíráskodást egyetlen állandó Bírósággal váltotta fel. Az 1999. október 31-ig tartó egyéves, átmeneti időszakban a
Bizottság még folytatta tevékenységét azokban az ügyekben, amelyeket előzőleg már elfogadhatónak
nyilvánított.
414
A Bíróság ítéletei a tényállás (releváns tények és nemzeti jog), panaszok és érintett cikkek, a felek
nyilatkozatai, a bíróság általi elemzés (általános elvek és azok adott ügyre alkalmazása) és döntés struktúrát
követik.
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következtetések között az államnak „hagyott” (left) mérlegelési mozgástérrel indokolta, hogy
nem állapította meg a 10. Cikk sérelmét.
A Bíróság az „általános elvek” körében a Vogt ügyben415 született ítéletet idézve
kifejtette, hogy
„a szerződő államok bizonyos mérlegelési mozgástérrel (margin of appreciation)
rendelkeznek annak megítélésében, hogy fennáll-e a [nyomós társadalmi] szükséglet; ez azonban
kéz a kézben jár egy európai felügyelettel mind az alkalmazott jogra, mind pedig az azt alkalmazó
döntésekre kiterjedően, beleértve azokat a döntéseket is, amelyeket független bíróságok hoztak.
Ebből következően a Bíróság fel van hatalmazva arra, hogy végső fórumként eldöntse, a
korlátozás összeegyeztethető-e a véleménynyilvánítás 10. Cikk által védett szabadságával.
A Bíróság feladata a felügyeleti bíráskodása során nem az, hogy elfoglalja a kompetens
nemzeti hatóságok helyét, hanem az, hogy felülvizsgálja az általuk az őket megillető mérlegelési
hatalom (power of appreciation) következtében hozott döntéseket a 10. Cikk szempontjából. Ez
nem jelenti azt, hogy a felügyelet annak vizsgálatára korlátozódna, hogy az állam ésszerűen,
gondosan és jóhiszeműen gyakorolta-e diszkrécióját (discretion); a Bíróságnak az eset egésze
fényében kell tekintenie a sérelmezett beavatkozásra, és meg kell ítélnie, hogy az arányos volt-e a
kitűzött célhoz képest, és hogy ’relevánsak és elegendőek’ voltak-e a nemzeti hatóságok által az
annak igazolására felhozott indokok. Ennek során a Bíróságnak meg kell bizonyosodnia arról,
hogy a nemzeti hatóságok olyan standardokat alkalmaztak, amelyek összhangban vannak a 10.
Cikkben megtestesülő elvekkel, és hogy releváns tények elfogadható értékelésére alapították
döntéseiket.
(…) A Bíróság feladata tehát, hogy az ügyek egyedi körülményeire figyelemmel megítélje,
helyes egyensúlyt (fair balance) állítottak-e fel az egyénnek a véleménynyilvánítási szabadsághoz
fűződő alapvető joga és a demokratikus állam ahhoz fűződő legitim érdeke között, hogy közszolgái
megfelelően kövessék a 10. Cikk (2) bekezdésében felsorolt célokat. E felülvizsgálat során a
Bíróság figyelembe veszi, hogy bármikor is kerüljön szóba a közszolgák véleménynyilvánítási
szabadsága, a 10. Cikk 2. bekezdésében említett ’kötelezettségek és felelősségek’ különleges
jelentőséget feltételeznek, ami megalapozza bizonyos mérlegelési mozgástér (margin of
appreciation) engedését a nemzeti hatóságok részére annak meghatározásában, hogy a
sérelmezett beavatkozás arányos-e a szóban forgó legitim célhoz képest.”416

Ezt követően a Bíróság a magyar rendőrség rendszerváltást megelőző „párthűségét” és
az azzal szemben a rendszerváltást követően kialakult pártsemlegességi igényt elemezve azt a
következtetést vonta le a vizsgált ügyre vonatkozóan, hogy
„Figyelemmel a nemzeti hatóságoknak e téren hagyott mérlegelési mozgástérre (margin of
appreciation), a Bíróság – különösen a történelmi háttér fényében – úgy találja, hogy a
Magyarországon a rendőrségnek a pártpolitika általi közvetlen befolyástól való megvédése
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Vogt c. Németország of (17851/91, 1995.IX.26., 52-53. bek.).
Rekvényi c. Magyarország (25390/94, 1999.V.20., 43. bek.). A kiemelések tőlem.
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érdekében tett releváns intézkedések egy demokratikus társadalomban felmerült „nyomós
társadalmi szükségletre” adott válasznak tekinthetők.417

A Bíróság figyelembe vette, hogy a rendőrök nem minden politikai aktivitástól lettek
eltiltva, hiszen megmaradt az aktív és passzív választójoguk, részt vehettek választási
programokban, támogathattak képviselőjelölteket, szervezhettek választási kampányt, részt
vehettek

népszavazásban,

alakíthattak

szakszervezeteket,

egyesületeket

és

egyéb

szervezeteket, részt vehettek békés gyülekezésben, tehettek sajtónyilatkozatot, felszólalhattak
a rádióban és a televízióban, valamint publikálhattak politikai tartalmú írásokat. Mindezekre
tekintettel – a történelmi háttér fényében – a Bíróság nem ítélte túlzottnak a sérelmezett
korlátozás terjedelmét és hatását.418
Az ítéletet a megadott szempontok szerint vizsgálva, a mérlegelési mozgástér (margin
of appreciation) doktrína megnevezésével kapcsolatban megállapítható, hogy a mozgástér
(margin) és hatalom (power) fogalmakat használni ugyanarra a jelenségre nem szerencsés
megoldás, mert bizonytalanságot kelt az olvasóban a tekintetben, hogy valóban egyetlen
jelenségről van-e szó két néven, vagy eltérő jelenségeket takarnak a különböző kifejezések.
Különösen nem szerencsés még a diszkréció (discretion) fogalmat is hozzátenni ezekhez
mindenféle magyarázat nélkül. Jelen esetben feltehető, hogy mindhárom egyet jelentett,
azonban a kevésbé szakavatott olvasó számára nem biztos, hogy ez teljesen egyértelmű,
továbbá fordítási nehézséget is okozhat a többes fogalomhasználat.
A doktrína kettős vagy többes elnevezése egy adott ítéletben jellemzően abból
következik, hogy a Bíróság az „általános elvek” részeként korábbi ítéleteiből idéz szó szerint
(ez a Bíróság intézményi kultúrájából következik), és ha azokban többes fogalomhasználat
szerepel, szöveghűségre törekedve átveszi azt. Nem rontana azonban az idézetek
szöveghűségén, ha egységesítené azok fogalomhasználatát, mint azt meg is tette a Karsai
ítéletben.419
A Bíróság a Rekvényi ügyben az általa leggyakrabban alkalmazott megoldást követve
úgy fogalmazott, hogy az illetékes „nemzeti hatóságokat” illeti meg a mérlegelési mozgástér
(margin of appreciation). Ugyan nem mondta ki konkrétan, de a szövegösszefüggésből
kiderül, hogy – mivel törvényi (alkotmányi) előírás valósította meg a sérelmezett
beavatkozást – a törvényhozó (pontosabban alkotmányozó) hatalomra gondolt a mozgástér
címzettjeként.
417

Rekvényi c. Magyarország (25390/94, 1999.V.20., 48. bek.). A kiemelés tőlem.
Loc. cit., 49. bek.
419
Karsai c. Magyarország (53080/07, 2009.XII.1., 26. bek.), utalással a News Verlags GmbH és CoKG c.
Ausztria (31457/96, 2000.I.11., 52. bek.) ügyben hozott ítéletre.
418
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Azt szokásos módon kerülte a Bíróság kimondani, hogy ő engedné a mozgásteret az
állam törvényhozó hatalma számára. Ehelyett a semleges „rendelkeznek”, „megillető”,
„hagyott” megfogalmazásokat használta.
A Rekvényi ügyben a Bíróság szubsztantív értelemben használta a doktrínát.
Felülvizsgálati hatalmát fel nem adva elvégezte az ügy valamennyi körülményének
mérlegelését. Ennek körében arányossági vizsgálatot végzett mind a beavatkozás és az általa
szolgált legitim cél viszonyára, mind pedig a kérelmezők véleménynyilvánításhoz fűződő
joga és az állam azon legitim érdeke viszonyára vonatozóan, hogy közszolgái mentesek
legyenek a pártpolitikai befolyástól. A cél és eszköz arányossága tekintetében azt vizsgálta,
hogy „relevánsak és elegendőek” (relevant and sufficient) voltak-e a beavatkozás igazolására
felhozott indokok, az egyéni jogok és közösségi érdekek viszonya tekintetében pedig azt,
hogy „helyes egyensúlyt” (fair balance) állított-e fel a nemzeti törvényhozó az ellentétes
jogok és érdekek között.
Az arányossági vizsgálat során a Bíróság a mérlegelési mozgástér (margin of
appreciation) kifejezett indokokat azonosító tényezői közül a szabályozott tevékenységek
természetét és a környező körülményeket, az elsődleges és másodlagos indokokat elhatároló
megközelítés szerint pedig a demokratikus legitimáció tényezőt vette figyelembe akként,
hogy ezek alapján nem ítélte túlzottnak a sérelmezett beavatkozást és annak hatását, és
elutasította a kérelmező kérelmét. A szabályozott tevékenység, a fegyveres erők,
rendvédelmi és nemzetbiztonsági szervek működése demokratikus viszonyok között
megkívánja az ilyen szerveknél szolgálatot teljesítők politikai befolyástól mentességét.
Különösen egy olyan országban, ahol a történelmi múlt (mint „környező körülmény”)
igazolta a hasonló befolyásoltság károsságát. A demokráciába való átmenet türelmi szakában
a Bíróság még inkább hajlott arra, hogy megengedjen a Rekvényi ügyben sérelmezetthez
hasonló állami korlátozásokat, támogatva a nemzeti „demokratikus vízió” saját elképzelések
szerinti formába öntését. Ugyan 1999-ben, amikor a Rekvényi ítélet megszületett,
Magyarország már túl volt a rendszerváltást követő első évtizeden, amikor azonban 1994-ben
létrejött a sérelmezett szabályozás és benyújtásra került a kérelem, még az átmenet időszakát
éltük, amit a Bíróság figyelembe vett. A mérlegelési mozgástér demokrácia tényezője tehát
súlyt adott az állam javára szóló szempontoknak, és – az állam javára billentve a mérleg
nyelvét – egyezménysértés hiányának megállapítását eredményezte.
A Bíróság ebben az ítéletben „bizonyos” (certain) mérlegelési mozgástérre hivatkozott,
nem határozva meg a mozgástér szélességét. Nem is lett volna annak jelentősége, hiszen a
szubsztantív alkalmazást választotta, a doktrína használata tehát nem a felülvizsgálat
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intenzitását befolyásolta. Vélhetően a Bíróság azt kívánta kifejezésre juttatni a „bizonyos”
jelző használatával, hogy a mozgástér nem feltétlen és nem is korlátlan, és hogy azt
felülvizsgálat kíséri.
Paczolay kritikával illette a Rekvényi ítéletet, helytelenítve, hogy a Bíróság a
mérlegelési mozgástér (margin of appreciation) engedésével túl alacsony szintre helyezte a
védelmi szintet. Álláspontja szerint ez az ügy a megengedő döntések negatív hatásának
példája az által, hogy a Bíróság „megértést mutatott a demokrácia konszolidációjának
átmeneti időszakával szemben”420. Az Alkotmánybíróság ugyanis a következő években
Rekvényi ítéletre hivatkozással lazított a hazai alkotmányos követelményeken. 2000-ben –
eltérve korábbi gyakorlatától – a Rekvényi ítéletben foglaltak szerint határozta meg a
véleménynyilvánítási jog421 és az egyesülési jog422 korlátait. Korábbi döntéseiben
következetesen úgy értékelte a történelmi körülményeket (leggyakrabban a rendszerváltást),
hogy azok szükségessé tették az alapvető emberi jogok bizonyos korlátozását, de sohasem
fogadott el semmiféle eltérést az alkotmányossági követelményektől pusztán azon az alapon,
hogy a politikai rezsim megváltozott. A 14/2000. (V.12.) AB határozatban azonban már
figyelembe vette, hogy a Bíróság gyakorlata tekintettel van a véleménynyilvánítás korlátozása
megengedett céljának és szükségességének vizsgálatánál a kérelmezett állam sajátos
történelmi múltjára és jelenére. Elismerte, hogy
“(…) egyes szerződő államok sajátos történelmét figyelembe véve ezen államok nemzeti
hatóságai – a demokrácia megszilárdításának és fenntartásának biztosítása végett – olyan
alkotmányos biztosítékokat is szükségesnek tarthatnak, amelyek ezt a célt [a politikailag semleges
rendőrség meglétét] a rendőrök politikai tevékenységének és különösen a politikai vitához fűződő
szabadságának korlátozása útján kívánják elérni.”423

Az Alkotmánybíróság a Rekvényi ítéletet idézte határozatában:
“Tekintettel az e területen a nemzeti hatóságok számára meghagyott mérlegelési jogkörre,
a Bíróság úgy találja – különösen a történelmi háttér fényében –, hogy a Magyarországon azzal a
céllal meghozott intézkedések, hogy a rendőrséget a pártpolitika közvetlen befolyásától
megvédelmezzék, egy demokratikus társadalomban ’nyomós társadalmi szükségletre’ adott
válasznak tekinthetők”424

Vagyis az Alkotmánybíróság a Bíróság joggyakorlatára figyelemmel lejjebb szállította
az általa korábban alkalmazott standardokat. Ezzel szemben Paczolay szerint a Bukta
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L. Wildhaber, a Bíróság elnöke (1998-2007) ekként kommentálta a Rekvényi ügyben hozott ítéletet.
Lásd az 13/2000 (V.12.) és a 14/2000 (V.12.) AB határozatokat.
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Lásd az 55/2011. (VI.30.) AB határozatot.
423
14/2000. (V.12.) AB határozat.
424
Loc. cit. IV.2. pont, idézve a Rekvényi c. Magyarország (25390/94, 1999.V.20.) ítélet 48. bekezdését.
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ügyben425 a Bíróság helyesen állapította meg, hogy „a kérelmezők békés gyülekezésének
feloszlatását nem lehetett úgy tekinteni, mint ami szükséges a követendő cél eléréséhez egy
demokratikus társadalomban”. Paradox módon ebben az ügyben a strasbourgi Bíróság a
Fővárosi Bíróság azon döntésének helyességét vizsgálta, amely utalt a Bíróság esetjogára és a
Rekvényi ítéletet idéző alkotmánybírósági határozatra.426
A nemzeti bíróságok és a strasbourgi Bíróság dialógusának lehetünk tehát itt tanúi,
melynek során formálódik a kozmopolita jogrend valamennyi szereplőjének álláspontja.

2. Rajnai c. Magyarország (73369/01, 2004.X.26.)
Rajnai József méhtenyésztőt arra kötelezte a helyi jegyző, hogy a szomszédok védelme
érdekében húsz méhcsaládra korlátozza a dunaújvárosi telkén lévő méhtelepét. A hazai
bíróságok elutasították a döntés felülvizsgálatára irányuló keresetét, ezért a Bírósághoz
fordult annak megállapítása érdekében, hogy az Első Kiegészítő Jegyzőkönyv 1. Cikkébe
ütköző módon korlátozták javai élvezetében.
A Bíróság megállapította, hogy a kérelmező tulajdonát képező méhek mennyiségi
korlátozása az adott telepen a „javak használata szabályozásának” minősült, így beavatkozást
jelentett a kérelmező 1. Cikk szerinti jogaiba. Ez a korlátozás közérdekű volt, mert a
közegészség védelmének legitim célját szolgálta. A „helyes egyensúly” követelmény is
teljesült, mert a kérelmező nem volt teljesen eltiltva attól, hogy birtokán méheket tartson, és
lehetősége volt vitatni a beavatkozás arányosságát tisztességes és kontradiktórius hazai
bírósági eljárásban.
Mindezekre tekintettel, valamint figyelemmel az államot a közegészség „és a
környezetvédelem” területén a strasbourgi gyakorlat szerint megillető széles mérlegelési
mozgástérre (margin of appreciation), a Bíróság megállapította, hogy nem valósult meg az
Első Kiegészítő Jegyzőkönyv 1. Cikkének sérelme.427
Az ítélet rövid, egyszerű, világos. Éppen csak megemlíti a mérlegelési mozgásteret
(margin of appreciation), amelynek szerepe a védett jog és a közösségi érdekek
arányosságával kapcsolatban merült fel. A hozzá társított „széles” jelzőre és a sérelmezett
425

Bukta és Mások c. Magyarország (25691/04, 2007.VII.17., 38. bek.).
Paczolay P.: Consensus and discretion: Evolution or erosion of human rights protection? „Dialogue between
judges, European Court of Human Rights, Council of Europe, 2008”, Strasbourg, 6-8.
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„Figyelemmel ezekre a megfontolásokra és az államot a közegészségügy és környezetvédelem területén
megillető széles mérlegelési mozgástérre (margin of appreciation), a Bíróság megállapítja, hogy a kérelmező
állításai nem utalnak az Első Kiegészítő Jegyzőkönyv 1. Cikkének sérelmére.” [Rajnai c. Magyarország
(73369/01, 2004.X.26., 24. bek.)]
426
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korlátozás egyértelmű elfogadhatóságára tekintettel szükségtelen volt több szót ejteni róla.
Az ítélet indokolása alapján ugyanis teljesen egyértelmű, hogy a Bíróság annak tulajdonított
jelentőséget, hogy a beavatkozással érintett jog lényegi tartalma nem sérült, és hogy a hazai
bíróságok elvégezték az arányossági vizsgálatot tisztességes eljárásban.
Ebből a döntésből megtudtuk, hogy a Bíróság széles mozgásteret hajlik engedni a
közegészségügy és környezetvédelem területén. Az ugyan nem egészen világos, hogy a
környezetvédelemnek mi köze van az ügy tárgyát képező méhtartás-korlátozáshoz, azonban
legalább megtudtuk, hogy a Bíróság ezen a területen is megengedő.
A Bíróság által a közegészségügy területén nyújtott deferencia alapjaként a mérlegelési
mozgástér (margin of appreciation) tényezői közül a kifejezett indokokat azonosító
megközelítés alapján a beavatkozási cél természetének, az elsődleges és másodlagos
indokokat elhatároló megközelítés szerint pedig az államnál meglévő szakérelemnek volt
jelentősége.
Az is világosan kiderül az ítéletből, hogy a „széles” mozgástér (margin) enyhébb
arányossági teszttel jár, amelynél a beavatkozás megengedhetőségének határa a védett jog
lényegi tartalmának sértetlensége. Mivel ennek az alacsonyra helyezett mércének megfelelt a
hazai bíróságok döntése, és semmi kétség nem merült fel a hazai bírósági eljárás
tisztességével kapcsolatban, a Bíróság deferenciát nyújtott a hazai bíróságok által elvégzett
értékelésnek. A Bíróság tehát csökkentett intenzitással végezte el a nemzeti döntés
felülvizsgálatát, strukturális módon alkalmazva a doktrínát.
Ebben az ítéletben a Bíróság – a Rekvényi ítélethez hasonlóan – szintén hallgatott arról,
hogy mi a mérlegelési mozgástér (margin of appreciation) forrása, annak alanyaként pedig
egyszerűen az államot nevezte meg, a konkrétan érintett államhatalmi ág azonosítása nélkül.
Az elméleti okfejtések körében arra a következtetésre jutottunk, hogy amennyiben
jogalkotási aktusról van szó, a jogalkotó, amennyiben pedig a végső döntést nemzeti bíróság
hozza, a nemzeti bíróság a mozgástér alanya, kivéve a közigazgatási pereket, ahol a
sérelmezett aktus a végrehajtó hatalomtól ered, míg a bíróságok csak felülvizsgálatot
végeznek. Jelen esetben tehát a mozgástér alanyának végső soron a méhtelepet korlátozó
közigazgatási hatóság tekinthető, még ha a Bíróság a nemzeti bíróságok döntését vizsgálta is.
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3. Daróczy c. Magyarország (44378/05, 2008.VII.1.)
A magánélet tiszteletben tartásához való joggal kapcsolatos Daróczy ügy előzménye,
hogy a kérelmező 1950-ben összeházasodott Daróczy Tibor Ipollyal. Tekintettel arra, hogy
férje Daróczy Tiborként írta alá a házassági anyakönyvet, az ő nevét Daróczy Tibornéként
jegyezték be, holott a jogszabály szerint a Daróczy Tibor Ipolyné lett volna a helyes név. A
kérelmező ötvennégy éven keresztül használta anyakönyvezett nevét, 2004-ben azonban a
helyes teljes nevet jegyezték be az új személyi igazolványába. Hiába kérte az illetékes
minisztériumtól annak engedélyezését, hogy továbbra is a megszokott nevét használhassa,
kérelmét elutasították. Az Egyezmény 8. Cikkére hivatkozással 2005-ben nyújtotta be
kérelmét a Bírósághoz amiatt, hogy ötven év névhasználat után nevének megváltoztatására
kötelezték.
A Bíróság az általános elvek körében a Hokkanen és a Handyside ügyekre428
hivatkozással kifejtette, hogy
„(…) a szerződő államok széles mérlegelési mozgásteret (margin of appreciation) élveznek
a szóban forgó területen. A Bíróság feladata nem az, hogy helyettesítse a kompetens hatóságokat
annak meghatározásában, hogy mi a névváltoztatások szabályozásának megfelelő politikája,
hanem az, hogy felülvizsgálja az e hatóságok által az azokat megillető mérlegelési hatalom (power
of appreciation) gyakorlása során hozott döntéseket (lásd pl. a Hokkanen c. Finnország 1994.
szeptember 23-án hozott ítéletet, Series A no. 299-A, p. 20, § 55; valamint egyebek mellett a
Handyside c. Egyesült Királyság 1976. december 7-én hozott ítéletet, Series A no, 24, p. 23, §
49).429

Láthatjuk, hogy a Bíróság – nem a legszerencsésebb módon – itt is kétféle (mozgástér
és hatalom) megnevezést használt egy bekezdésen belül a doktrínára. A hivatkozásai azonban
különösen azért nem szerencsések, mert a Hokkanen ügyben a Bíróság a 8. Cikkel
kapcsolatban ugyan, de nem névváltoztatásra, hanem gyermekelhelyezésre vonatkozóan, a
Handyside ügyben pedig a 10. Cikk által védett véleménynyilvánítási szabadsággal
kapcsolatban hivatkozott széles mozgástérre (margin). Ezek a hivatkozások tehát legfeljebb
csak arra jók, hogy előre vetítsék: a Bíróság a jelen ügyben is valamiféle széles mozgástérre
gondolt.
Az azonban nem világos, hogy a Bíróság miért gondolt „széles” mozgástérre (margin),
magyarázatot ugyanis nem fűzött hozzá, és – ahogyan arra egy széles mozgástér jelenlétéből
következtethetnénk – egyáltalán nem hagyta rá a döntést az államra. Ezzel szemben a
428

Hokkanen c. Finnország (19823/92, 1994.IX.23., 55. bek.), Handyside c. Egyesült Királyság (5493/72,
1976.XII.7., 49. bek.).
429
Daróczy c. Magyarország (44378/05, 2008.VII.1., 27. bek.). A kiemelések tőlem.
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következő bekezdésekben maga végezte el a korlátozás szükségességének vizsgálatát, és
állapította meg – mérlegre téve az érintett érdekeket –, hogy
„a kormány nem adott elő semmilyen meggyőző érvet annak alátámasztására, hogy a
kérelmező nevének állítólagos helytelen használata az elmúlt 54 évben bármilyen módon is
befolyásolta volna az állami nyilvántartások magyarországi rendszerét. (…) Igaz ugyan, hogy az
államok

széles

mérlegelési

mozgásteret

(margin

of

appreciation) élveznek

a

nevek

szabályozásával kapcsolatban, de nem vehetik semmibe azok fontosságát a magánszemélyek
életében: a nevek az önazonosítás és az önmeghatározás központi elemei. Korlátozást vezetni
valakinek a névhasználathoz vagy a neve megváltoztatásához való jogára igazolt és releváns
indokok nélkül nem egyeztethető össze az Egyezmény 8. Cikkének az egyének önmeghatározásának
és személyes fejlődésének védelmére irányuló céljával. (…) A kormány (…) nem állított fel helyes
egyensúlyt.”430

Ebben az idézetben a „de” viszonyszócskán van a hangsúly. Csak akkor széles a
mozgástér (margin), ha a Bíróság számára „igazolt és releváns indokok” azonosíthatók. A
releváns és igazolt indokok tesztje azonban kísértetiesen hasonlít a „releváns és elegendő”
szükségességi teszthez, nem tükröződik benne a „széles” mozgásteret jellemző enyhébb
arányossági követelmény.
A Bíróság sajátos módon érvelt, ugyanis míg megállapította, hogy széles mérlegelési
mozgástér (margin of appreciation) illeti meg a szerződő államokat a névváltoztatás
szabályozásának területén, ennek ellenére teljes egészében lefolytatta az arányossági
vizsgálatot anélkül, hogy változtatott volna valamilyen mozgástér annak szigorúságán, és
arra a következtetésre jutott, hogy az állam megsértette a 8. Cikket. Strukturális értelemben
tehát nemhogy széles, de semmiféle mozgásteret nem tükrözött a döntése.
Amennyiben azonban a Bíróság által figyelembe vett tényezőket behelyettesítjük a
Legg-féle formulába, láthatjuk, hogy a szabályozott tevékenység természetéhez az állami
nyilvántartás helyességéhez fűződő közérdeket és mások jogainak védelmét szolgáló
szabályozási szabadságot indokoló demokratikus legitimáció, mint mozgástér tényező társult,
a doktrína szubsztantív alkalmazása tehát megvalósult. Szemben állt azonban mindezekkel a
védett jog, amely a névválasztásnak az önazonosság és az önmeghatározás szempontjából
betöltött központi szerepe miatt erősebbnek bizonyult a mérlegelési mozgástér (margin of
appreciation) tényezővel súlyozott korlátozási érdeknél. Az a helyzet állt tehát elő, hogy
ugyan az ügyben azonosítható volt mozgástér tényező, az azonban strukturális értelemben
nem játszott szerepet, így kár volt mellé társítani a strukturális alkalmazást jellemző „széles”
jelzőt.
430

Daróczy c. Magyarország (loc. cit., 30., 32. és 33. bek.). A kiemelések tőlem.
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4. Vajnai c. Magyarország (33629/06, 2008.VII.8.)
A véleménynyilvánítási szabadsággal kapcsolatos Vajnai ítélet, valamint az azzal
azonos tárgyban három évvel később hozott Fratanoló ítélet431 váltották ki a legnagyobb
ellenállást Magyarországon. E „vöröscsillagos” ítéletek alapján a Rekvényi ítélet folytán
beindult dialógus folytatódott mind a hazai közéletben, mind pedig a hazai bíróságok és a
strasbourgi Bíróság viszonyában.
Vajnai Attila, a Munkáspárt alelnöke öt centiméteres vöröscsillagot viselt a kabátján
egy 2003-ban tartott békés tüntetésen. Egy rendőr felhívására levette ugyan a csillagot, de
annak viselése miatt büntetőeljárást indítottak ellene, és önkényuralmi jelkép használatának
vétsége miatt próbára bocsátották. A kérelmező a Bírósághoz fordult annak megállapítása
érdekében, hogy a vöröscsillag viselése miatti elítélése sértette a 10. Cikk által védett
véleménynyilvánítási szabadságát.
A Rekvényi ügyhöz hasonlóan ebben az ügyben is annak kapcsán merült fel a
mérlegelési mozgástér (margin of appreciation) kérdése, hogy szükséges volt-e beavatkozni
a kérelmező jogába „egy demokratikus társadalomban”. Az „általános elvek” között azonban
a Bíróság ezúttal nem a Vogt, hanem a Perna, az Association Ekin és a Fressoz és Roire
ügyekre hivatkozással idézte az azonos bevezető frázisokat:
„a szerződő államok bizonyos mérlegelési mozgástérrel (margin of appreciation)
rendelkeznek annak megítélésében, hogy fennáll-e a [nyomós társadalmi] szükséglet; ez azonban
kéz a kézben jár egy európai felügyelettel mind az alkalmazott jogra, mind pedig az azt alkalmazó
döntésekre kiterjedően, beleértve azokat a döntéseket is, amelyeket független bíróságok hoztak.
Ebből következően a Bíróság fel van hatalmazva arra, hogy végső fórumként eldöntse, a
’korlátozás’ összeegyeztethető-e a véleménynyilvánítás 10. Cikkben védett szabadságával.432
A Bíróság feladata a felügyeleti ítélkezése során nem az, hogy elfoglalja a kompetens
nemzeti hatóságok helyét, hanem az, hogy felülvizsgálja az általuk az őket megillető mérlegelési
hatalom (power of appreciation) körében hozott döntéseket a 10. Cikk szempontjából.”433

Ezt követően a Bíróság emlékeztette az olvasót arra, hogy a Rekvényi ügyben
sérelmezett beavatkozás – a párttagság és egyéb politikai tevékenységek megtiltása a
rendőrök számára – a nemzeti hatóságokat megillető mérlegelési mozgástér (margin of
431

Fratanoló c. Magyarország (29459/10, 2011.XI.3.)
Vajnai c. Magyarország (33629/06, 2008.VII.8., 43. bek.), utalással a Perna c. Olaszország (48898/99,
2003.V.6., 39. bek.) és az Association Ekin c. Franciaország (29183/95, 2001.VII.17., 56. bek.) ügyekben hozott
ítéletekre. A kiemelés tőlem.
433
Vajnai c. Magyarország (loc. cit., 44. bek.), utalással a Fressoz és Roire c. Franciaország (29183/95,
1999.I.21., 45. bek.) ügyben hozott ítéletre. A kiemelés tőlem.
432
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appreciation) körébe esett a demokráciába való átmenet speciális körülményei között, az azt
megalapozó magyarországi történelmi tapasztalatokra tekintettel. Felhívta azonban a
figyelmet arra, hogy a jelen ügy eltérő megítélést igényelt, mert egyrészt a kérelmező nem a
közhatalom gyakorlásának részese, hanem politikus, másrészt pedig már két évtized eltelt
Magyarország pluralizmusba való átmenete óta, és az országban „bizonyítottan megszilárdult
a demokrácia”. Magyarország az Európai Unió tagjává vált, teljesen integrálódott az Európa
Tanács és az Egyezmény rendszerébe, nincs valós veszélye annak, hogy bármely politikai
mozgalom is visszaállítaná a kommunista diktatúrát.
A Bíróság részletesen idézte a Rekvényi ügynél már említett 14/2000. (V.12.) AB
határozatot, amelyben az Alkotmánybíróság a Barfod, a „Markt intern”, a Chorherr, a
Casado Coca és a Jacubowski ügyekre434 hivatkozással megállapította, hogy az Egyezmény
(és a Bíróság gyakorlata) széles „mérlegelési lehetőséget”435 (margin of appreciation)
biztosít

az

államoknak

annak

eldöntésénél,

hogy

mi

tekinthető

„demokratikus

társadalomban” szükséges korlátozásnak. Erre tekintettel az Alkotmánybíróság a Rekvényi
ítélet által vezérelve jelentőséget tulajdonított a sajátos történelmi helyzetnek, és
alkotmányosnak ítélte az önkényuralmi jelképek viselésének büntethetőségét.
A Bíróság azonban, hogy eloszlassa a félreértéseket, ítéletében rámutatott arra, hogy az
Alkotmánybíróság által alapul vett egyik strasbourgi döntés sem a politikusok
véleménynyilvánítási szabadságával foglalkozott, a jelen ügy kérelmezője azonban politikus
volt. Az Alkotmánybíróság tehát széles mozgásteret (margin) feltételezett ott, ahol azt a
Bíróság nem szándékozott engedni.
Lehetséges, hogy az Alkotmánybíróság a Bíróság ítéleteit olvasva félreértette az
azokban hivatkozott mérlegelési mozgásteret (margin of appreciation)? Lehet, hogy a
Bíróság azokban az ítéletekben adós maradt azzal, hogy kifejtse, konkrétan mire vonatkozott
és milyen szempontokon alapult a mozgástér? Talán ha gondosan lefektette volna a döntése,
és az abban szerepet játszó mozgástér alkalmazása során figyelembe vett tényezőket,
elkerülhető lett volna a félreértés. Mindenesetre a Vajnai ítéletben eloszlatta azt a téves hitet,
hogy az államok széles mérlegelési mozgásteret élveznének a politikusok politikai
véleménynyilvánításának korlátozásával kapcsolatban.

434

Barfod c. Dánia (11508/85, 1989.II.22.), Markt intern Verlag GmbH és Klaus Beermann c. Németország
(10572/83, 1989.XI.20.), Chorherr c. Ausztria (13308/87, 1993.VIII.25.), Casado Coca c. Spanyolország
(15450/89, 1994.II.24.) és Jacubowski c. Németország (15088/89, 1994.VI.23.).
435
Mint azt már említettem, az Alkotmánybíróság ugyanebben a határozatában a Rekvényi ítéletet idézve
„mérlegelési jogkörnek” is fordította a margin of appreciation-t.
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Ezt követően az ítéletben nem esik több szó a mérlegelési mozgástérről (margin of
appreciation). Ennek magyarázata világos, ugyanis ezen a területen a Bíróság gyakorlata
szerint „szűk” a mozgástér, amely lényegében azonos jelentésű azzal, hogy nemigen van
szabad értékelési tartomány, vagyis szigorú a Bíróság által végzett felülvizsgálat.
Ennek megfelelően a Bíróság az ítélet további részében azt magyarázta, hogy a
kérdéses területen csak világos, nyomós és különleges társadalmi szükséglet kielégítése
céljából engedhető meg a korlátozás. Megállapította, hogy a vöröscsillag nemcsak totalitárius
eszméket képviselhet, de a nemzetközi munkásmozgalom szimbóluma és több országban
politikai pártok legális jelképe is, valamint hogy a viseléséből következő veszély csak
spekulatív. Nem azonosítható olyan „nyomós társadalmi szükséglet”, amely indokolná
viselésének büntetését, különösen egy békés tüntetés során egy legális baloldali párt
elnökhelyettesével szemben. A Bíróság tehát megállapította, hogy a kérelmező elítélése nem
volt arányos szankció a „zavargás vagy bűnözés megelőzésére” irányuló egyébként legitim
cél elérése érdekében, így a 10. Cikk sérelme – a Rekvényi üggyel szemben – megvalósult. Itt
a „környező körülmények” már nem szolgáltak az állam javára, mert a demokrácia a Bíróság
megítélése szerint a Rekvényi ítélet óta eltelt évtizedben megszilárdult, engedékenységet
indokoló átmeneti időszakról tehát a Vajnai ügyben már nem beszélhettünk.
A Vajnai ítélet kapcsán felmerül a kérdés, hogy vajon nem lett volna helyesebb
„bizonyos” mozgástér (margin) helyett „szűk” mozgástérre hivatkozni? Az érintett téma (a
politikai véleménynyilvánítás korlátozása) ugyanis egyértelműen szigorú felülvizsgálatot
indokolt, és a Bíróság által alkalmazott arányossági teszt, a „világos, nyomós és különleges
társadalmi szükséglet” megkövetelése is szűk mozgásteret feltételez. „Bizonyos”
mozgástérre utalni, valamint azzal kapcsolatban a mozgástérbe eső nemzeti döntések
felülvizsgálatának elvégzésére hivatkozni legfeljebb akkor lett volna értelme, ha a Bíróság a
doktrína szubsztantív alkalmazását választja, vagyis átlagos arányossági vizsgálatot végez,
amelyben a mérlegre tett elsődleges tényezők mellé másodlagos mozgástér tényező járul.
Jelen esetben azonban strukturális megközelítést választott, hiszen erősített az arányossági
vizsgálat intenzitásán, amit vagy „szűk” mozgástér néven lehetett volna illetni, vagy akár el
is lehetett volna hagyni a mozgástérre utalást. A mozgástér említése ugyanis – még ha szűkre
szabott is – azt a képzetet kelti az olvasóban, hogy van egy bizonyos „könyöklési tartomány”,
ilyenről azonban fokozott intenzitású felülvizsgálat esetén nem beszélhetünk.
Mindenesetre a Vajnai ítélet egyértelművé tette a nemzeti szereplők számára, hogy a
Bíróság csak nagyon nyomós érdekből engedi meg a politikai véleménynyilvánítás
szabadságának korlátozását, és hogy nem tekinti ilyennek a magyarság történelmi érzületét.
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Ezért is váltott ki az ítélet heves ellenállást a hazai körökben. A Bíróság nem ítélt meg a
kérelmezőnek igazságos elégtételt, így a magyar kormánynak nem került pénzébe az ítélet
egyedi végrehajtása. Általános intézkedést pedig nem tett a kifogásolt büntetőjogi tényállás
és a vonatkozó bírósági gyakorlat megreformálása érdekében, hiszen nem értett egyet az
ítéletben foglaltakkal. Minden maradt tehát a régiben, az önkényuralmi jelképek viselését
továbbra is büntetni rendelte a büntető törvény. A Bíróságnak meg kellett ismételnie döntését
a 2011-es Fratanoló ítéletben – immár súlyos kártérítésre (igazságos elégtételre) kötelezve az
államot –, hogy végre bekövetkezzen a változás.

5. Patyi és Mások c. Magyarország (5529/05, 2008.X.7.)
A Patyi ügyben a Bíróság a gyülekezési szabadsággal kapcsolatban hivatkozott
mérlegelési mozgástérre (margin of appreciation). Patyi István és 47 társa azt sérelmezték,
hogy 2004-ben öt alkalommal mondvacsinált indokkal nem kaptak engedélyt békés
tüntetésre a miniszterelnök villája előtt. Az elutasítás indoka mindannyiszor az volt, hogy
nem fértek volna el úgy a villával szemközti öt méter széles járdán, hogy ne akadályozták
volna a gyalogosforgalmat és a buszközlekedést. A rendőrség akkor is fenntartotta ezt az
indokot, amikor már nem mindannyian, hanem csak húszan kívántak gyülekezni, és szenteste
délutánjára vonatkozóan is, amikor nincs buszközlekedés. Az illetékes bíróság valamennyi
alkalommal helybenhagyta a rendőrség döntését. A kérelmezők azonban a Bírósághoz
fordultak jogorvoslatért, mert véleményük szerint békés tüntetésük megtiltása sértette az
Egyezmény 11. Cikkét.
Az ítéletben a 11. Cikkre vonatkozóan a 10. Cikknél megszokott formában, csak eltérő
ügyekre hivatkozással jelent meg mérlegelési mozgástérrel (margin of appreciation)
kapcsolatos okfejtés. Előbb a Bíróság megállapította, hogy beavatkozás történt a kérelmezők
gyülekezési szabadságába, majd arra a következtetésre jutott, hogy ez a beavatkozás nem volt
igazolt, mert ugyan megfelelt a jogszabályoknak, valamint a zavargás megakadályozásának
és mások jogai védelmének legitim célját szolgálta, de nem volt szükséges egy demokratikus
társadalomban. A Bíróság itt is – mint a 8-11. Cikkekkel kapcsolatos ügyekben általában – a
demokratikus társadalomban fennálló szükségesség vizsgálatánál hivatkozott mérlegelési
mozgástérre. A Stankov ügyre436 hivatkozással kifejtette, hogy
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Stankov és a United Macedonian Organisation Ilinden c. Bulgária (29221/95 és 29225/9, 2001.X.2., 87.
bek.).
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„[a] ’demokratikus társadalomban fennálló szükségesség’ kifejezésből következik, hogy a
beavatkozás ’nyomós társadalmi szükséglettel’ áll összefüggésben, és különösen hogy arányos a
kitűzött legitim célhoz képest. A szerződő államok bizonyos mérlegelési mozgástérrel (margin of
appreciation) rendelkeznek annak megítélése során, hogy létezik-e ilyen szükséglet, de ez kéz a
kézben jár egy európai felügyelettel, ami mind a jogszabályokra, mind pedig az azokat alkalmazó
döntésekre kiterjed, még ha független bíróság hozta is azokat. Ebből következően a Bíróság fel
van hatalmazva arra, hogy végső döntést hozzon arról, miszerint egy ’korlátozás’
összeegyeztethető-e az Egyezményben védett jogokkal.”437

Megtudtuk tehát, hogy van ugyan az államnak szabadsága a korlátozást igazoló
szükséglet fennállásának megítélésében, azonban csak addig a mértékig, amíg az a Bíróság
megítélése szerint „összeegyeztethető” az Egyezményben védett jogokkal.
Az ítélet következő bekezdéséből derül ki, hogy a Bíróság milyen szempontokra volt
figyelemmel az összeegyeztethetőség vizsgálatánál. Ezek a szempontok sem új keletűek,
azonban ezekre a Bíróság itt az eddig még nem idézett Törökországi Kommunista Egységpárt
ügyre438 utalással hivatkozik:
„Amikor a Bíróság lefolytatja a vizsgálatot, nem az a feladata, hogy a sajátjával
helyettesítse a kompetens hatóságok nézeteit, hanem az, hogy a 11. Cikk értelmében felülvizsgálja
azok döntését. Ez nem jelenti azt, hogy annak vizsgálatára kellene korlátoznia a felülvizsgálatot,
hogy az állam ésszerűen, gondosan és jóhiszeműen gyakorolta-e az őt megillető diszkréciót
(discretion). A sérelmezett beavatkozásra az eset egészének fényében kell tekintenie, és egy legitim
cél azonosítása után meg kell határoznia, hogy [a beavatkozás] arányos-e az elérendő legitim
célhoz képest, és hogy relevánsak és elegendőek-e az annak igazolására a nemzeti hatóságok által
felhozott indokok. Ennek során a Bíróságnak meg kell győződnie arról, hogy a nemzeti hatóságok
olyan standardokat alkalmaztak, amelyek összhangban vannak a 11. Cikkben foglalt elvekkel, és
hogy releváns tények elfogadható értékelésére alapították a döntésüket.”439

A szó szerinti fordítást olvasva figyelmet érdemel, hogy a Bíróság – az alapul vett
korábbi döntéséből átvéve – a szélesebb értelmű diszkréció (discretion) fogalmat használta a
mérlegelési mozgástér (margin of appreciation) szinonimájaként. Itt is világosabb lett volna
az egy ítéleten belüli következetes szóhasználat, ennyiben a Bíróság eltérhetett volna a
korábbi ítéletében foglaltaktól.440
Ezt követően immár az eset egyedi körülményeinek értékelése körében, konklúzióként
jelent csak meg az ítéletben az, hogy helyes egyensúlyt kellett volna felállítani az érintett
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érdekek között. Ez általános elvként nem került rögzítésre, pedig az arányosság ismérveként
helye lett volna az általános elvek között. Az eset értékelése során már csak azon
megállapítás formájában jelent meg, hogy a hatóságok nem állítottak fel helyes egyensúlyt a
demonstrálni

kívánók

gyülekezési

szabadsága

és

a

területen

áthaladni

kívánók

mozgásszabadsága között abban az esetben, ha a tüntetés korlátozta egyáltalán a forgalmat,
ami egyébként kétséges volt.
A Bíróság leírta, hogy a tüntetők elfértek volna a járdán, nem akadályozták volna a
forgalmat, Szentestén egyébként sem lett volna buszforgalom, és nem volt ok erőszakosságot
feltételezni. Mindezek alapján úgy ítélte meg, hogy a tüntetések betiltásának alapja nem volt
sem releváns, sem elegendő ahhoz, hogy bármely társadalmi szükségletet is szolgáljon, és
megállapította a 11. Cikk megsértését.
Kérdésként merül fel, hogy mi értelme volt „bizonyos” mozgástérre (margin)
hivatkozni, ha egyértelműen kiderül az ítéletből, hogy a Bíróság egy percig sem hajlott
deferenciára.
Ha azonban nem a felülvizsgálat intenzitását kutató strukturális, hanem a tényezők
mérlegelésére épülő szubsztantív megközelítés alapján vizsgáljuk az ítéletet, a Daróczy
ügyhöz441 hasonlóan itt is tudunk azonosítani az állam oldalán Legg-féle mozgástér tényezőt.
Annak kimondásával, a kérelmezők gyülekezési jogába való beavatkozás nem volt igazolt,
azt állapította meg a Bíróság, hogy a beavatkozás nem felelt meg az arányossági „nagyteszt”
(jogszerűség, legitim cél szolgálata, demokratikus szükségesség) utolsó elemének, a
demokratikus szükségességnek. A Bíróság nem engedett felülvizsgálati hatalmából, hanem
elvégezte az arányossági „kistesztet” az érintett érdekek viszonyára vonatkozóan, és az
elvégzett teszt nem volt deferenciális jellegű. Ugyan a kérelmezők védett jogát korlátozó
intézkedés szükségességének vizsgálatánál megállapított egy bizonyos teret, amelyen belül a
demokratikus legitimáció és a jobb hozzáértés alapján az adott állam szabadon ítélheti meg,
hogy fennáll-e a beavatkozást megalapozó „nyomós társadalmi szükség”, azonban ezek a
mozgástér tényezők nem billentették az állam javára a mérleg nyelvét. Ezért is van, hogy a
Bíróság csak „bizonyos” mozgásteret említett, amely végül nem is jutott szerephez, így talán
kár is volt azt megemlíteni. Mindenesetre a Bíróság bevett gyakorlata, hogy hasonló
esetekben a „bizonyos” mérlegelési mozgástér (margin of appreciation) fogalmat használja,
ezért ezt a gyakorlatot tényként kell kezelni akkor is, ha tudjuk, hogy sok esetben nem áll
megengedés az ilyen „bizonyos” mozgástér mögött.
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6. Csánics c. Magyarország (12188/06, 2009.I.20.)
A véleménynyilvánítási szabadsággal kapcsolatos Csánics ügy a Patyi ügyhöz hasonló
problémákat vet fel. Az ügy alapját képező tényállás szerint 2003 decemberében egy napilap
közzétett egy Csánics Sándorral készített interjút, amelyben a szakszervezeti elnök
kérelmező azt állította egy cégről, hogy az sárba tiporja az alkotmányos jogokat és a
dolgozók jogait, embertelen a vezetése, és ott bűnözőnek nevezik a dolgozókat. Emiatt az
érintett cég polgári pert indított a kérelmező ellen, és a bíróságok elmarasztalták őt
megállapítva, hogy sértő, támadó és éles megjegyzései sértették a cég jó hírnevét. A per
folyamán nem adtak lehetőséget állításai igazolására, ezért a Bírósághoz fordult a 10. cikkre
hivatkozással, véleménynyilvánítási szabadságának korlátozását sérelmezve.
Ebben az ítéletben is a beavatkozás demokratikus társadalomban fennálló
szükségessége körében, az „általános elvek” részeként jelent meg a mérlegelési mozgástérre
(margin of appreciation) hivatkozás, mégpedig szóról szóra azonos megfogalmazással
(azonos ítéletekből is idézve), mint a Vajnai ügyben. Itt is utalás történt „bizonyos”
mérlegelési mozgástérre a „nyomós társadalmi szükséglet” fennállásának megítélésére
vonatkozóan úgy, hogy a végső szó mégis a Bíróságé.
Az ítélet „az ezen elveknek a jelen ügyre való alkalmazása” címet viselő következő
részben ismét megjelent a mozgástér (margin), mégpedig egy másik területre, a tények
minősítésére vonatkozóan. A Bíróság a Pedersen és Baadsgaard ügyre442 hivatkozással
rögzítette, hogy
„egy állítás tényállításnak vagy értékítéletnek minősítése első helyen a nemzeti
hatóságokat, különösen a hazai bíróságokat megillető mérlegelési mozgéstér (margin of
appreciation) körébe esik.”443

Hamar kiderült azonban, hogy ennek a mozgástérnek sem nem lehetett különösebb
jelentőséget tulajdonítani, hiszen a Bíróság nyomban rögzítette, hogy abból a szempontból
nincs különbség a tényállítás és az értékítélet között, hogy ténybeli alap hiányában az
értékítélet is eltúlzott.444 Vagyis utalt arra, hogy tulajdonképpen mindegy, hogy a nemzeti
bíróságok tényállításnak vagy értékítéletnek minősítik a vizsgált állítást, ugyanis mindkét
esetben az a meghatározó, hogy van-e valós ténybeli alapja az állításnak. Mivel a
tényállításnak vagy értékítéletnek minősítésére vonatkozó mozgástér nem bírt relevanciával,
felesleges volt azt megemlíteni.
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Végül a Bíróság a nemzeti bíróságok terhére rótta, hogy nem adtak lehetőséget a
kérelmezőnek az állításai valóságalapjának bizonyítására, és – megállapítva, hogy hazai
szinten nem került sor a kérelmező véleménynyilvánítási szabadságának és a cég jó
hírnévhez való jogának helyes mérlegelésére – arra a következtetésre jutott, hogy az
alkalmazott szankció nem volt szükséges egy demokratikus társadalomban, tehát megvalósult
a 10. Cikk sérelme.
Az ítélet elemzése alapján megállapítható, hogy a Bíróság az érintett érdekek
viszonyára vonatkozóan a Patyi ügyhöz hasonlóan átlagos arányossági vizsgálatot végzett,
amelyben nem nyújtott deferenciát a nemzeti bíróságnak. A tényállás saját elemzése alapján
megállapította, hogy a kérelmező állításai feltehetőleg ténybelileg megalapozottak vagy
legalábbis jóhiszeműek voltak, és a nemzeti bíróságok terhére rótta, hogy mindezekre
figyelemmel nem adott lehetőséget a kérelmezőnek a valóságtartalom bizonyítására. Ezt
értékelte úgy az arányossági tesztben, hogy nem került felállításra helyes egyensúly a
kérelmező véleménynyilvánítási szabadsága és a kritizált cég jó hírnévhez való joga között.
Ebben az ügyben azonban a Patyi üggyel ellentétben nemcsak hogy nem játszottak
strukturális szerepet Legg-féle mozgástér tényezők (demokratikus legitimáció, konszenzus
vagy szakértelem) az arányossági tesztben, de azok nem is voltak azonosíthatók. Jelen
esetben ugyanis nem magánérdek vagy egyéni jog ütközött közérdekkel, hanem
magánérdekek illetve egyéni jogok egymással, ami egyes szerzők véleménye szerint a
mérlegelési mozgástér (margin of appreciation) doktrína fogalmi körén kívül esik.445 Ezek
szerint tehát nemcsak a tényállításként vagy értékítéletként minősítéssel kapcsolatban, de az
érintett jogok illetve érdekek egyensúlya viszonyában is felesleges volt hivatkozni a
doktrínára.

7. Weller c. Magyarország (44399/05, 2009.III.31.)
A következő ügyben a Bíróság a megkülönböztetés tilalmával összefüggésben
hivatkozott mérlegelési mozgástérre (margin of appreciation). Ez az ügy arról szólt, hogy
Weller Lajos 2005-ben nem tudott anyasági támogatást igényelni újszülött ikergyermekei
után, mert anyasági támogatás – mint az a nevében is benne van – a vonatkozó jogszabály
értelmében csak az anyának jár. Mégpedig annak az anyának, aki magyar állampolgár vagy
Magyarországon letelepedett külföldi, ami miatt Weller Lajos tartózkodási engedéllyel
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rendelkező román állampolgárságú felesége, a gyermekek anyja sem tudta igénybe venni a
támogatást. Ezért az apa és két gyermeke a Bírósághoz fordultak az apa szempontjából a
szülői státuszon, a gyermekek szempontjából pedig az anya állampolgárságán alapuló
diszkriminációra hivatkozással, amely álláspontjuk szerint a 8. Cikkel összefüggésben
sértette az Egyezmény 14. Cikkét.
A Bíróság az ügyben hozott ítélet „általános elvek” részében a Gaygusuz ügyre446
hivatkozással utalt arra, hogy
„a szerződő államok bizonyos mérlegelési mozgásteret (margin of appreciation) élveznek
annak értékelése során, hogy az amúgy hasonló helyzetek közötti különbségek mikor és milyen
mértékben igazolnak eltérő bánásmódot. (…)”447

Ezután a Bíróság a Rasmussen és az Inze ügyekre448 hivatkozással leírta a „bizonyos”
mozgástér (margin) relatív természetét:
„(…) A mérlegelési mozgástér (margin of appreciation) terjedelme a körülményektől, az
ügy tárgyától és hátterétől függően változik, (…)” 449

Ehhez azonban a Bíróság a félreértések elkerülése végett hozzátette, hogy
„(…) de a végső döntést az Egyezményben rögzített követelményeknek való megfelelés
kérdésében a Bíróság hozza.”450

Ezután a Bíróság – utalva az Unal Tekeli ítéletre, valamint az abban hivatkozott
Stafford ítéletre451 – annak rögzítésével folytatta az „általános elvek” kifejtését, hogy:
„Mivel az Egyezmény mindenekelőtt az emberi jogok védelmének rendszere, a Bíróságnak
tekintettel kell lennie a szerződő államokban változó állapotokra, és reagálnia kell például arra,
ha konszenzus alakul ki a teljesítendő standardok tárgyában.”452

A 14. Cikkre vonatkozó gyakorlat bemutatásakor említettem, hogy a Bíróság az
objektív alapon igazolt különbségtételt nem tekinti megkülönböztetésnek, és hogy
gyakorlatában különös jelentőséggel bír a közös alap (konszenzus) tényező az objektív
különbségtétel és a tiltott megkülönböztetés elhatárolásával kapcsolatban. Ha nehéz
meghúzni a határt az elfogadható különbségtétel és az elfogadhatatlan megkülönböztetés
között, és nincs európai konszenzus, a Bíróság deferenciára hajlik a nemzeti hatóságok
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értékítéletére vonatkozóan.453 A Weller ítéletben is ezeket az általános megfontolásokat
juttatta kifejezésre.
A Bíróság az adott ügy konkrét körülményeinek elemzése körében megismételte, hogy
„(…) elismeri, hogy a szerződő államok bizonyos mérlegelési mozgásteret (margin of
appreciation) élveznek annak értékelése során, hogy az amúgy hasonló helyzetek közötti
különbségek mikor és milyen mértékben igazolnak különböző bánásmódot.”454

Megjegyezte továbbá, hogy igen eltérő társadalombiztosítási rendszerek működnek az
egyes szerződő államokban, vagyis nem alakult ki európai konszenzus a csecsemőket
gondozó szülőknek járó szociális juttatások feltételeivel kapcsolatban. Döntése azonban jól
mutatja, hogy a konszenzus tényező hiányából nem feltétlenül következik mozgástér
(margin) az államok számára. Jelen esetben ugyanis a Bíróság által elvégzett arányossági
tesztben az állam javára szolgált volna az európai konszenzus hiánya, azonban nem került
figyelembe vételre, mert a Bíróság meg tudta ítélni, hogy objektíven és ésszerűen
megalapozott volt-e a sérelmezett különbségtétel.
A Bíróság leszögezte, hogy a közös standard hiánya nem mentesíti az államokat az alól,
hogy diszkrimináció-mentesen alakítsák ki a családtámogatási rendszerüket. Saját értékelése
alapján egyértelműen megállapította, hogy „objektíven és ésszerűen nem volt megalapozott”
a biológiai apák általános kizárása az újszülött gyermekek gondozásának támogatását célzó
társadalombiztosítási ellátásból. A kérelmezők tehát a 14. Cikkbe ütköző megkülönböztetés
áldozataivá váltak a családi élet tiszteletben tartását előíró 8. Cikkel összefüggésben.
Az ítéletből tehát kiderül, hogy a konszenzus tényezőnek jelentősége lehet egy
esetleges mozgástér (margin) szempontjából a 14. Cikkel kapcsolatban, de csakis akkor, ha
nehéz meghúzni az objektív és ésszerű különbségtétel és a diszkrimináció közötti
határvonalat. Emögött nyilván szakértelmi megfontolások állnak, amennyiben ugyanis a
Bíróság bizonytalan, úgy nem lenne helyes egyetlen saját álláspontot rákényszerítenie
valamennyi szerződő államra, hanem figyelembe illik vennie, hogy a többség hogyan ítéli
meg a helyzetet. Jelen esetben azonban az elhatárolás nem okozott nehézséget a Bíróság
számára, így a konszenzus tényezőt gyakorlatilag nem alkalmazta az arányossági
vizsgálatban, hanem pusztán az elsődleges indokok vizsgálata alapján, a doktrína tényleges
alkalmazása nélkül döntötte el az ügyet.
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8. Karakó c. Magyarország (39311/05, 2009.IV.28.)
A Karakó ügyben a 8. Cikk kontextusában került sor a mérlegelési mozgástér (margin of
appreciation) felhívására, az ügy azonban a 10. Cikk alapján dőlt el.
Karakó László fideszes képviselőjelöltről a 2002-es országgyűlési választások második
fordulója előtt olyan szórólapot terjesztett a választási körzete szerinti megyei közgyűlés
elnöke, hogy a Fidesz tagjaként rendre a megye és a választókörzete érdekei ellen szavazott a
megyei közgyűlésen. Az elnök ellen a kérelmező feljelentése alapján rágalmazás miatt indított
büntetőeljárást közvádas bűncselekmény hiányában megszüntették, és a kérelmező által emelt
pótmagánvádat is elutasították.
Erre tekintettel a kérelmező elsősorban – a magánélete tiszteletben tartásához főződő joga
megsértésére hivatkozással – a 8. Cikk alapján, de a 10. Cikk 2. bekezdésének való meg nem
felelést is sérelmezve a Bírósághoz fordult amiatt, hogy nem igényelhette politikai ellenlábasa
büntetőjogi felelősségre vonását.
A Bíróság feleslegesen hivatkozott az ügyben arra, hogy az államot mérlegelési
mozgástér (margin of appreciation) illeti meg a 8. Cikk alá tartozó jogok védelmére irányuló
pozitív

kötelezettsége

teljesítésére

szolgáló

intézkedések

megválasztásában,

hiszen

megállapította, hogy a jó hírnév védelme csak akkor tartozik a 8. Cikk alá, ha olyan komoly
támadás éri a tisztességet, ami aláássa az érintett egyén személyes integritását, míg a kérelmező
jó hírneve elleni támadás nem volt ennyire súlyos. Az államnak tehát nem állt fenn pozitív
kötelezettsége, amelynek teljesítése érdekében szabadon választhatott volna a lehetséges
eszközök közül. A Bíróság joggyakorlatára vonatkozó általános információként hasznos lehet,
hogy a Bíróság a mozgástérrel kapcsolatos minimum követelményként rögzítette a ténylegesen
igénybe vehető hatékony jogvédelmi eszközök meglétét, azonban ez a jelen ügy szempontjából
nem bírt jelentőséggel, mert mint említettem, a Bíróság nem ítélte a kérelmező jó hírnevét a 8.
Cikkel kapcsolatos pozitív védelmi kötelezettség körébe tartozónak.455
Tekintettel arra, hogy a 8. Cikk alatt a Bíróság nem találta meg a jó hírnév védelmének
lehetőségét, a kérelmező másodlagos érvelésében szereplő 10. Cikk 2. bekezdéséhez fordult,
amely lehetővé teszi a véleménynyilvánítás korlátozását mások jó hírneve érdekében. Tette ezt
azért, mert a kérelmezőről értékítéletet mondó személy véleménynyilvánítást gyakorolt, amely
a 10. Cikk által garantált szabadságjog. A Bíróság megvizsgálta az elhangzott értékítéletet
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Karakó c. Magyarország (39311/05, 2009.IV.28., 19. és 23. bek.).
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abból a szempontból, hogy az megfelelt-e a 10. Cikkből következő követelményeknek.
Megállapította, hogy
„(…) függetlenül attól, hogy a kérelmező az Egyezmény 8. Cikkének megsértésére
hivatkozik, a Bíróságnak meg kell vizsgálnia, hogy a magyar hatóságok megfelelően alkalmaztáke a 10. Cikkből következő elveket.”456

Figyelembe véve, hogy a kérelmező aktív politikus és képviselőjelölt volt, aki ellen a
közéleti tevékenységével kapcsolatban, választások során, vagyis politikai kontextusban
hangzott el negatív vélemény, a Bíróság megállapította, hogy ez a vélemény politikai
véleménynyilvánításként a 10. Cikk erős védelmét élvezi, és aránytalan korlátozni a kérelmező
jó hírnevére tekintettel, mivel annak sérelme nem érte el azt a szintet, hogy azt személyes
integritás elleni támadásként értékelve védelmet kelljen nyújtani a 8. Cikk alatt.
A Bíróság tehát összevetett két egyéni jogot, és a véleménynyilvánítás szabadságára
helyezett nagyobb súlyt az adott körülmények között, megállapítva ebből következően, hogy
nem valósult meg egyezménysértés. Az ítéletében a 8. Cikk kontextusában, a pozitív
kötelezettség teljesítési eszközének megválasztására vonatkozóan jelent meg a mérlegelési
mozgástér (margin of appreciation), de nem játszott szerepet az ügy eldöntése szempontjából,
mert a Bíróság nem a 8. Cikk, hanem a 10. Cikk alapján döntötte el az ügyet.
Az eset a Csánics ügyhöz hasonló, ahol szintén 8. és 10. Cikk szerinti egyéni jogokat
vetett össze a Bíróság, csak itt fordított a helyzet, a jelen ügy kérelmezője ugyanis elszenvedte
a véleménynyilvánítást, míg a Csánics ügy kérelmezője forrása volt annak. A jelen ügy és a
Csánics ügy közötti fontos különbség továbbá, hogy míg a Csánics ügyben tisztán
magánérdekeket kellett összevetni, a jelen ügyben az egymással szemben álló magánélet
tiszteletben tartásához való jog mint egyéni jog és a véleménynyilvánítás szabadsága mint
szintén egyéni jog közül az utóbbihoz – annak politikai jellege miatt, a szabad politikai
véleménynyilvánítás demokratikus fontosságára tekintettel – közérdek társult. Ebben a
kontextusban a Bíróság a két szembenálló jog mérlegelése kapcsán akár hivatkozhatott is volna
mérlegelési mozgástérre (margin of appreciation), tekintettel arra, hogy a véleménynyilvánítás
szabadságát a demokrácia tényező erősítette, azonban felesleges volt megtennie, mert korábban
már megállapította, hogy a 8. Cikk által védett jog igen gyenge. Ebből következően
hagyományos arányossági elemzés alapján is egyértelműen meg tudta hozni ugyanazt a döntést
– az egyezménysértés hiányának megállapítását –, mint amire mozgástér alapján jutott volna.
A mérlegelési mozgástér 8. Cikkhez kapcsolódó felhívásra mindenesetre felesleges volt,
hiszen semmivel nem járult hozzá az ügy elbírálásához.
456

Karakó c. Magyarország (39311/05, 2009.IV.28., 19. és 26. bek.).
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9. Rózsa Ferenc és Rózsa István c. Magyarország (30789/05, 2009.IV.29.)
A Rózsa ügy azon kevés ügyek közé tartozik, amelyeknél az tisztességes eljáráshoz való
joggal kapcsolatban merült fel a mérlegelési mozgástér (margin of appreciation) fogalma.
A kérelmezők tulajdonosai voltak egy felszámolási eljárás alá vont korlátolt felelősségű
társaságnak. Pert indítottak a felszámolási eljárást lefolytató bíróságok ellen államigazgatási
jogkörben okozott kár miatt arra való hivatkozással, hogy a céget jogellenesen vonták
felszámolás alá. A kártérítési perben másodfokon eljárt ítélőtábla elismerte ugyan, hogy
jogellenesen rendelték el a felszámolást, azonban megállapította, hogy ennek orvoslására a
kérelmezőknek nem volt perindítási joguk, mert a felszámolás alatt álló gazdasági társaság
nevében csakis a kijelölt felszámolóbiztos perelhet. A kérelmezők hiába hangsúlyozták, hogy
nem a cég nevében, hanem a saját nevükben, saját személyes kárukra hivatkozással indították
a pert, a Legfelsőbb Bíróság is egyetértett az ítélőtáblával, és elutasította a felülvizsgálati
kérelmüket.
Ezért a kérelmezők a Bírósághoz fordultak a „bírósághoz való joguk” 6. Cikk 1.
bekezdésébe ütköző sérelmére hivatkozással.
A Bíróság az ítéletében az Ashingdane ügyre457 hivatkozással rögzítette azt a 6. Cikkre
vonatkozó gyakorlat általános elemzéséből már ismert azon formulát, hogy
„(…) a ’bírósághoz való jog’ nem feltétlen. Magában foglalja a korlátozás lehetőségét,
különösen ami a fellebbezés elfogadhatóságának feltételét illeti, mert természeténél fogva állami
szabályozást igényel, amellyel kapcsolatban az állam bizonyos mérlegelési mozgásteret (margin of
appreciation) élvez.”458

Ehhez a Bíróság a Levages Prestations Services és a Luordo ügyekre459 hivatkozással
hozzátette, hogy
„(…) ezek a korlátozások nem korlátozhatják vagy csökkentethetik a személy hozzáférését
olyan módon vagy mértékben, hogy az sértse a jog lényegi tartalmát. Ezen kívül a korlátozás nincs
összhangban a 6. Cikk 1. bekezdésével, ha nem legitim célt szolgál, és nincs ésszerű arányossági
kapcsolat az alkalmazott eszközök és az elérni kívánt cél között.” 460

A Bíróság a kérelmezők ügyének vizsgálatára rátérve megállapította, hogy a bírósághoz
való hozzáférés korlátozása a felszámolás alatt álló cég hitelezőinek érdekét, vagyis mások
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Ashingdane c. Egyesült Királyság (8225/78, 1985.V.28., 57. bek.).
Rózsa Ferenc és Rózsa István c. Magyarország (30789/05, 2009.IV.28., 20. bek.). A kiemelés tőlem.
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Levages Prestations Services c. Franciaország (21920/93, 1996.X.23., 40. bek.), Luordo c. Olaszország
(32190/96, 2003.VII.17., 85. bek.).
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Rózsa Ferenc és Rózsa István c. Magyarország (loc. cit., 20. bek.).
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jogainak védelmét szolgálta, ami legitim célnak minősül. Hangsúlyozta azonban, hogy az
Egyezményt és jegyzőkönyveit úgy kell értelmezni, hogy nem elméleti és illuzórikus
lehetőségeket, hanem gyakorlati és hatékony jogokat garantálnak. Ésszerűtlen elvárni egy
felszámolóbiztostól – akinek a felelőssége a hitelezők követelésének biztosítására, nem pedig
a cégtulajdonosok érdekvédelmére irányul – hogy a cég nevében pert indítson annak az
eljárásnak a jogszerűtlenségére hivatkozással, amelyben őt a felszámolóbiztosi munkával
ellátták. A kormány felvetette ugyan, hogy a kérelmezők kárigénnyel léphetnek fel a
felszámolóbiztossal szemben, ha az elmulasztja a perindítást, ez azonban rendkívül nagy
terhet jelentene számukra, és csak illuzórikus megoldást ígér a vagyoni érdekeik védelmére.
Mindezekre tekintettel a Bíróság megállapította, hogy a hazai bíróságok nem állítottak
fel helyes egyensúlyt a hitelezők kielégítéséhez főződő „általános érdek” (general interest) és
a kérelmezők bírósághoz való hozzáféréshez fűződő magánérdeke között. A kérelmezők
jogába való beavatkozás tehát aránytalan volt.
Az ítéletet olvasván kérdésként merül fel, hogy a Bíróság a bírósághoz való joggal
kapcsolatban engedett mérlegelési mozgástér (margin of appreciation) körében miért emelte
ki a fellebbezés megengedésének feltételekhez kötését, amikor az a jelen ügyben nem bírt
semmilyen relevanciával. Persze nyilvánvalóan azért tette, mert az idézés során nem akart –
illetve az ítéletírási hagyományaiból következően nem tudott – törölni az alapul vett ítélet
szövegéből.
Az azonban világosan kitűnik az ítéletből, hogy a hazai bíróságok döntése az
arányossági teszten bukott meg, amit a Bíróság gondosan lefolytatott, kiemelt jelentőséget
tulajdonítva a bírósághoz való jog tényleges és hatékony érvényesüléséhez fűződő érdeknek
olyan esetben, amikor a kereshetőség nyilvánvalóan fennáll.
A Bíróság az ítéletben „bizonyos” mozgástérre (margin) hivatkozott, ami már az eddigi
ítéletekben is többnyire saját teljes arányossági vizsgálattal járt, amelyben nem mindig játszott
szerepet valamely mozgástér tényező. A Rózsa ügyben a Bíróság a mozgástér határát abban
jelölte meg, hogy a szabályozás ne sértse a jog lényegi tartalmát, vagyis hogy tényleges és
hatékony bírósághoz fordulási lehetőséget biztosítson. Bírósághoz való hozzáféréssel
kapcsolatos szabályozási mozgástér tehát csak abban volt, hogy milyen rendben biztosítják a
bírósághoz való hozzáférést, azt azonban ténylegesen biztosítani kellett. Megkérdőjelezhető,
hogy e szabályozási szabadság mögött azonosítható-e valamely Legg-féle mozgástér tényező
(demokrácia, konszenzus, szakértelem), vagy egyszerűen csak implementációs szabadságról
van szó, tekintettel arra, hogy az Egyezmény nem szabályozza a bírósághoz való jog
biztosításának részletszabályait, és arra a Bíróság sem törekszik döntéseiben.
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A Bíróság az arányossági tesztben a hitelezők kielégítéséhez fűződő „általános érdek” és
a kérelmezők bírósághoz való hozzáféréshez fűződő magánérdeke viszonyát vizsgálta.
Nehezen azonosítható mozgástér tényező az általa elvégzett arányossági vizsgálatban, ami
erősítette volna bármelyik oldalt is, különösen az államot, mozgástér (margin) engedését
megalapozva. A hitelezők kielégítéséhez főződő érdeket nem is nevezte a bíróság
„közérdeknek”, hanem csak „általános érdeknek”, jelezve, hogy bár ez sokak érdeke, mégis
csak magánérdekről (értsd: mások jogainak védelméről) van szó, ami mögött nem
azonosítható demokrácia tényező. A Bíróság annak kimondásával, hogy a hazai bíróságok
nem állítottak fel helyes egyensúlyt az érintett érdekek között, itt sem mondott egyebet, mint
hogy a hazai bíróságok döntése megbukott az arányossági teszten.
Úgy tűnik tehát, hogy a Bíróság ebben az ügyben sem alkalmazta a mérlegelési
mozgástér (margin of appreciation) doktrínát, csak hivatkozott rá a hasonló tárgyú korábbi
ügyekhez hasonlóan.

10. Karsai c. Magyarország (5380/07, 2009.XII.1.)
A véleménynyilvánítási szabadsággal kapcsolatos Karsai ügy előzménye, hogy 2004ben Magyarországon heves közéleti vita folyt arról, állítsanak-e szobrot Teleki Pál
miniszterelnöknek, aki együttműködött a náci Németországgal, és hozzájárult egyes
antiszemita jogszabályok megalkotásához. Karsai László történész professzor egy cikket
közölt a témában az Élet és Irodalom tudományos folyóirat hasábjain, kritizálva a jobboldali
sajtót, amiért az pozitív színben tüntette fel a politikust és antiszemita kijelentéseket tett.
Megemlítette a történész profeszor azt is, hogy Török Bálint is publikált ilyen
sajtóorgánumokban, ami miatt Török Bálint személyiségi jogi pert indított ellene. Az első
fokú bíróság elutasította a keresetet, megállapítva, hogy a kérelmező által említett „zsidózás”
nem Török Bálintot, hanem általában a jobboldali sajtót jellemezte. A másodfokú bíróság
azonban megváltoztatta e döntést, és kártérítésre kötelezte a kérelmezőt, mert úgy foglalt
állást, hogy „zsidóznak” kijelentés a felperesre is vonatkoztatható tényállítás volt, amelynek
valóságtartalmát nem támasztotta alá a professzor. A Legfelsőbb Bíróság a másodfokú
bírósággal értett egyet, így a kérelmezőnek a Bírósághoz kellett fordulnia a 10. Cikk által
garantált véleménynyilvánítási szabadságának védelme érdekében.
A Bíróság ebben az ügyben is a védett jogba való beavatkozás „demokratikus
társadalomban fennálló szükségességének” vizsgálatánál hivatkozott mérlegelési mozgástérre
(margin of appreciation). Az ítélet „általános elvek” részében szereplő elvi megállapítások a
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Rekvényi és részben a Vajnai ítéletekben szereplőkhöz hasonlóak, némi – nem érdemi –
eltéréssel, és kiegészítve frissebb illetve más ítéletekre hivatkozással:
„a szerződő államok bizonyos mérlegelési mozgástérrel (margin of appreciation)
rendelkeznek annak megítélésében, hogy fennáll-e a [nyomós társadalmi] szükséglet; azonban ez
kéz a kézben jár egy európai felügyelettel mind az alkalmazott jogra, mind pedig az azt alkalmazó
döntésekre kiterjedően, beleértve azokat a döntéseket is, amelyeket független bíróságok hoztak.
Ebből következően a Bíróság fel van hatalmazva arra, hogy végső fórumként eldöntse, a
’korlátozás’ összeegyeztethető-e a véleménynyilvánítás 10. Cikk által védett szabadságával.461
A Bíróság feladata a felügyeleti ítélkezése során nem az, hogy átvegye a kompetens nemzeti
hatóságok helyét, hanem az, hogy felülvizsgálja az általuk az őket megillető mérlegelési
mozgástérből (margin of appreciation) következően hozott döntéseket a 10. Cikk szempontjából.462
Ez nem jelenti azt, hogy a felügyelet annak vizsgálatára korlátozódna, hogy az állam ésszerűen,
gondosan és jóhiszeműen gyakorolta-e diszkrécióját; a Bíróság az eset egészének fényében tekint
a sérelmezett beavatkozásra, beleértve a kérelmezőnek felrótt állítás tartalmát és kontextusát.463
A Bíróságnak különösen meg kell ítélnie, hogy „relevánsak és elegendőek” voltak-e a
nemzeti hatóságok által a beavatkozás igazolására felhozott indokok, és hogy a megtett intézkedés
arányos volt-e az elérendő célhoz képest.464 Ennek során a Bíróságnak meg kell bizonyosodnia
arról, hogy a nemzeti hatóságok releváns tények elfogadható értékelésére alapítva döntéseiket
olyan standardokat alkalmaztak-e, amelyek összhangban vannak a 10. Cikkben megtestesülő
elvekkel.465

Ha összevetjük a Rekvényi és a Vajnai ítéleteket a Karsai ítélettel, szembetűnik az a
különbség, hogy a Bíróság a Karsai ítéletben mérlegelési mozgástérre (margin of
appreciation) cserélte a hivatkozott esetjogban még mérlegelési hatalomként (power of
appreciation) szereplő kifejezést. Ez az egységes fogalomhasználatra való törekvés
üdvözlendő.
Kérdés azonban, hogy a „diszkréció” a mérlegelési mozgástér (margin of appreciation)
szinonimájaként jelent-e meg abban az állításban, hogy a felügyelet nem korlátozódik a
diszkréció ésszerű, gondos és jóhiszemű gyakorlására, vagy annál tágabb értelemben, az
implementációs szabadságot és a nemzeti bíróságokat megillető diszkréciót is beleértve.
Abból, hogy a Bíróság a hatalom (power) szót mozgástérre (margin) cserélte, arra lehet
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gondolni, hogy ahol mérlegelési mozgásteret akart érteni, ott azt is írta, míg a diszkréció
fogalommal egy tágabb területre kívánt utalni. Ez logikus, hiszen felügyeleti hatalma
nemcsak annak vizsgálatára terjed ki, hogy az államok túllépték-e a tagállami mérlegelés
elfogadható határait, hanem arra is, hogy megfelelően ültették-e át az Egyezményt, és a
tények helyes megállapításán alapult-e döntésük. Az egyértelműség kedvéért azonban jó lett
volna rögzíteni, hogy a Bíróság mit értett diszkréció alatt, attól függetlenül, hogy az arra való
hivatkozást egy korábbi döntésből vette át. Ha pedig a Bíróság diszkréció alatt annak csak
egyik válfaját, a mérlegelési mozgásteret értette, indokolt lett volna magát a mérlegelési
mozgástér kifejezést használni, függetlenül attól, hogy az a hivatkozott korábbi döntésben
még diszkréció néven szerepelt.
Az általános elvek lefektetését követően az adott ügy tényállásának általános elvekkel
való összevetése során a Bíróság a Csánics ügyhöz hasonlóan a Pedersen és Baadsgaard
ügyre466 hivatkozással rögzítette, hogy
„egy állítás tényállításnak vagy értékítéletnek minősítése első helyen a nemzeti
hatóságokat, különösen a hazai bíróságokat megillető mérlegelési mozgástér (margin of
appreciation) körébe esik, (…).”467

Ezt követően a Bíróság meghúzta a mozgástér (margin) határát akként, hogy a minősítés
nem lehet „ésszerűtlen vagy önkényes”. Gondosan elvégezte a releváns tényállási elemek
értékelését, és ennek alapján teljesen szuverén módon döntött abban a kérdésben, hogy
tényállítás vagy értékítélet valósult-e meg. Nem értett egyet a nemzeti bíróságokkal abban,
hogy tisztán tényállítás történt, hiszen a vizsgált állítás a saját megítélése szerint értékítéletet
is hordozott. Semmiféle deferenciát nem nyújtott a nemzeti bíróságoknak ennek
megítélésében, így kár volt hivatkozni e körben az azokat „megillető” mozgástérre.
A frissebb esetjog azt mutatja, hogy a Bíróság „egyre kevésbé adja meg magát a
mérlegelési mozgástér (margin of appreciation) doktrínának”468 azzal kapcsolatban, hogy egy
állítás tényállításnak vagy értékítéletnek minősül-e. A magyar ítéleteknél is azt látjuk, hogy e
téren a bíróság nem hajlik deferenciális gondolkodásra. Ez nem is lenne indokolt a
mérlegelési mozgástér doktrína alapján, hiszen itt a doktrína egyetlen tényezője sem bír
relevanciával, és a doktrína kontextusa, az egyéni jogok és közérdek mérlegelése sem játszik
szerepet az érintett kérdésben.
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Emlékezzünk azonban arra, hogy a Bíróság a „nyomós társadalmi szükséglet”
fennállásának megítélésére vonatkozóan is előre bocsátott „bizonyos” mérlegelési
mozgásteret (margin of appreciation). Mint azt a „bizonyos” jelzővel illetett mozgástérre
hivatkozásnál már megszoktuk, a Bíróság – a vizsgált állítás minősítésével kapcsolatos
okfejtést követően – ebben az ügyben is alaposan elvégezte az arányossági vizsgálatot. E
vizsgálat során az arányosság hagyományos „helyes egyensúly” mércéjével mért, nem
enyhített és nem is szigorított ezen a mércén (felülvizsgálatának intenzitásán) a mozgástér
valamely tényezője alapján. A mérlegelési mozgástér doktrína strukturális alkalmazása tehát –
mint azt a „bizonyos” mozgástér eseteiben már megszoktuk – itt sem azonosítható.
Szubsztantív megközelítéssel, az arányossági vizsgálat során figyelembe vett tényezők
súlyozásánál azonban azonosíthatunk mozgástér tényezőt (a demokrácia tényezőt), viszont a
kérelmező oldalán úgy, hogy az a kérelmező javára billentette a mérleg nyelvét.
A Bíróság kifejtette, hogy a kérelmező által kinyilvánított értékítélet a múlt megértésére
vonatkozó közvita részét képezte, ezért magas védelmi szintet érdemel. E mögött a
demokrácia érv áll, a múlt megvitatása és értékelése ugyanis demokratikus társadalmi igény.
A Bíróság szerint a múlt értékelésének demokratikus fontosságára tekintettel még a közvetlen
és kemény kritika is védelmet élvezett volna az adott körülmények között, a kérelmező
véleménye azonban nem volt több, mint közvetett módon megformált egyetnemértés. A
történész professzor kártérítésre kötelezése befolyásolhatja a szakember hitelességét, és ez
dermesztő hatással (chilling effect) lehet a hasonló véleménynyilvánításokra. Mindezen
indokok alapján, hagyományos arányossági teszt elvégzését követően a Bíróság
megállapította, hogy a másod- és harmadfokú bírságok nem állítottak fel helyes egyensúlyt az
érintett érdekek között. Nyomós társadalmi szükség nem indokolta a kérelmező 10. Cikk
szerinti jogának korlátozását, a 10. Cikk sérelme tehát megvalósult. Ennek megállapítása
során a Bíróság szubsztantív módon alkalmazta a mérlegelési mozgástér (margin of
appreciation) doktrínát.

11. Kiss Alajos c. Magyarország (38832/06, 2010.V.20.)
A szabad választásokhoz való joggal kapcsolatos Kiss Alajos ügy annak a
következménye, hogy korábbi alkotmányunk, az 1949. évi XX. törvény kizárta az aktív és
passzív választójogból azokat, akiket a bíróság jogerősen cselekvőképességet kizáró vagy
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korlátozó gondnokság alá helyezett.469 A 2012. január 1. napján hatályba lépett Alaptörvény
már nem tartalmazza ezt a rendelkezést, hanem a belátási képesség korlátozottsága miatt csak
azokat veszi ki a választásra vagy választhatóságra jogosultak köréből, akiket a bíróság
kifejezetten kizárt a választójogból.470
E változás oka a Kiss Alajos döntés lehetett, amelynek azért kellett megszületnie, mert a
kérelmezőt 2005-ben időnkénti felelőtlen költekezéssel és agresszióval járó mániás
depresszió miatt cselekvőképességet korlátozó gondnokság alá helyezték, ami miatt nem
tudott szavazni a 2006. évi országgyűlési választásokon. A hazai bíróságok nem tudtak rajta
segíteni, hiszen kizárása egyenesen az Alkotmányból következett. Ezért a kérelmező a
Bírósághoz fordult a választójogtól való megfosztását sérelmezve, az Első Kiegészítő
Jegyzőkönyv 3. Cikkére hivatkozással.
Ez az első olyan magyar vonatkozású ügy, amelyben mind a kérelmező, mint a
kormány hivatkozott mérlegelési mozgástérre (margin of appreciation), és amelyben a
Bíróság – talán a feleknek való válaszadásra irányuló igyekezet által vezérelve – bővebben
foglalkozott a fogalom elemzésével. A felek hivatkozásai és a Bíróság okfejtése részletes
kifejtést igényelnek.
A kormány azzal érvelt, hogy az Első Kiegészítő Jegyzőkönyv 3. Cikke által biztosított
jogok nem feltétlenek, hanem bizonyos feltételek mellett korlátozhatók. A Bíróság korábbi –
az ítéletben pontosabban meg nem nevezett – esetjoga alapján kifejtette, hogy
„a szerződő államok meghatározhatják hazai jogukban az aktív és passzív választójog
feltételeit, és széles mérlegelési mozgásteret (margin of appreciation) élveznek e tekintetben, de a
feltételek nem korlátozhatják a kérdéses jogot olyan mértékben, hogy befolyásolják annak lényegi
tartalmát. (…)
A gondnokság alatt álló személyek választójogból való kizárása azt a legitim célt szolgálta,
hogy [csak azok vehessenek részt a közügyekben, akik képesek döntéseik következményeinek
mérlegelésére, és képesek tudatos és megfontolt döntést hozni].
A mérlegelési mozgástér (margin of appreciation) alapján meg kell engedni a jogalkotó
számára, hogy olyan jogszabályt alkosson, amely csak azon személyek számára teszi lehetővé a
közügyekben való részvételt, akik [rendelkeznek a fenti képességekkel]. ”471

A kérelmező ellenben – az ítélet által szintén nem jelzett, de bizonyosan szintén a
Bíróság korábbi esetjogán alapuló – állásponton volt, hogy
„az államoknak szűk mérlegelési mozgásteret (margin of appreciation) kellene élvezniük a
kérdéses területen, alapvetően azért, mert a fogyatékkal élők bármely kizárását a közéletből
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alaposan meg kell vizsgálni abból a szempontból, hogy az összhangban áll-e a releváns
nemzetközi emberi jogi követelményekkel, különösen ott, ahol nemzeti szinten nem volt érdemi vita
az intézkedés megfelelőségéről. (…). A fogyatékkal élők választójoga tekintetében nincs szerepe az
egyes választási rendszerek történelmi vagy politikai jellegzetességeinek. (…) A sérelmezett
korlátozás felcserélhető lenne kevésbé korlátozó alternatívával, így például azzal, hogy a
bíróságok kitérhetnének e témára a gondnokság alá helyezési eljárásokban.” 472

A strasbourgi eljárásba beavatkozó Harvard Law School Project on Disability nevű
Chambridge-i székhelyű tudományos és emberi jogvédő szervezet továbbá rámutatott arra,
hogy a magyarországi gyakorlat ellentétes a CRPD Egyezményben 473 foglaltakkal, amely
Egyezményhez az Európai Unió valamennyi tagállama csatlakozott, és amely ekként az
európai államok gyakorlatát is képviseli.
A Bíróság a Hirst ítéletből474 származtatta az ügy elbírálásának alapját képező általános
elveket, szó szerint idézve a forrásítélet releváns részeit. Ezek közül a mérlegelési
mozgástérrel (margin of appreciation) kapcsolatos megállapítások a következők:
„(…) az Első Kiegészítő jegyzőkönyv 3. Cikke által biztosított jogok nem feltétel nélküliek.
Lehetőség van a korlátozásukra, és a szerződő államoknak mérlegelési mozgásteret (margin of
appreciation) kell (must) engedni ezen a területen. (…) A Bíróság ismételten megerősíti, hogy a
mozgástér (margin) széles ezen a területen. (…) Végső soron azonban a Bíróság feladata annak
megállapítása, hogy teljesültek-e az Első Kiegészítő Jegyzőkönyv 3. Cikkében megfogalmazott
követelmények. Meg kell győződnie arról, hogy feltételek nem kurtítják-e meg a kérdéses jogokat
olyan

mértékben,

hogy

károsítsák

azok

lényegi

tartalmát

és megfosszák

azokat a

hatékonyságuktól, hogy legitim célt szolgálnak-e, és hogy nem aránytalanok-e az alkalmazott
eszközök.”475

Ezt követően annak vizsgálata következett, hogy legitim célt szolgált-e a gondnokság
alá helyezettek választójogból való kizárása, és hogy az arányos volt-e a korlátozás az
elérendő célhoz képest a fenti elvekre figyelemmel. A Bíróság az arányosság vizsgálatánál
részletesen tárgyalta a mérlegelési mozgástér (margin of appreciation) kérdését:
„A Bíróság elfogadja, hogy ez egy olyan terület, amellyel kapcsolatban általában széles
margin of appreciation-ban kell (should) részesíteni a nemzeti jogalkotót annak meghatározása
során, hogy a modern időkben igazolt-e a szavazás jogának korlátozása, és ha igen, hogyan kell
felállítani a helyes egyensúlyt. Különösen a jogalkotónak kell eldöntenie azt, hogy milyen eljárást
kell kialakítani a szellemi vagy lelki sérült személyek szavazási képességének értékelésére. A
Bíróság megállapítja, hogy nincs rá bizonyíték, miszerint a magyarországi jogalkotó valaha is
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mérlegre kívánta volna tenni az egymással ellentétes érdekeket, vagy vizsgálni kívánta volna a
korlátozás arányosságát.
A Bíróság nem tudja elfogadni, hogy egy elfogadható mérlegelési mozgástér (margin of
appreciation) tartományába esne a korlátozott cselekvőképesség miatt gondnokság alá helyezett
bármely személy választójogának tényleges képességektől független abszolút kizárása. A Bíróság
ismétli, hogy ez a mérlegeléi mozgástér (margin of appreciation) széles, de nem foglal magában
mindent (Hirst c. Egyesült Királyság (No. 2), 82. bek.). Ezen kívül, ha az alapvető jogok
korlátozása különösen sérülékeny társadalmi csoportot érint, amely a múltban jelentős hátrányos
megkülönböztetéstől szenvedett, úgy mint a szellemi vagy lelki sérülteket, akkor az államot
megillető mérlegelési mozgástér (margin of appreciation) jelentősen szűkebb, és nagyon nyomós
indokokra van szükség a szóban forgó korlátozások megalapozására (Abdulaziz, Cabales és
Balkandali c. Egyesült Királyság, 78. bek., D.H. és Mások c. Cseh Köztársaság, 182. bek., E.B. c.
Franciaország, 94. bek.) (…) Ennek az egyes besorolásokat alapjaiban megkérdőjelező
megközelítésnek az az indoka, hogy az ilyen csoportok történelmileg ki voltak téve előítéletnek
társadalmi kizárásukhoz vezető tartós következményekkel. Az ilyen előítélet sztereotipizáló
jogalkotást vonhat maga után, amely kizárja a képességek és szükségletek egyéni értékelését. (…)
A jelen ügyben a kérelmező automatikus általános korlátozás eredményeként veszítette el a
választójogát. (…) A szellemi és lelki sérültek egy osztályba sorolása megkérdőjelezhető
kategorizálás, és jogaik megnyirbálását szigorú vizsgálat alá kell vetni. A szavazás jogának
különbségtétel nélküli megvonását egyéni bírósági értékelés nélkül nem lehet a választójog
korlátozásának legitim alapjaival összhangban lévőnek tekinteni.”476

A fenti okfejtésben tehát a Bíróság kategorikusan rögzítette, hogy a sérülékeny
társadalmi csoportok választójogának korlátozásában szűk a mozgástér (margin), és hogy ez
a Bíróság részéről szigorú felülvizsgálattal jár, ami azt jelenti, hogy nagyon nyomós
indokokkal lehet csak megalapozni az ilyen korlátozást. Világos, példaértékű állásfoglalás ez
a mozgástér felek között vita tárgyát képező szélességéről.
Mérlegelési mozgástér (margin of appreciation) tényezőket keresve az ítéletben azt
látjuk, hogy mindkét fél, a kérelmező és a kormány is – kimondatlanul – a demokrácia érvet
hozta fel az álláspontja alátámasztására. A kérelmező egy kiszolgáltatott helyzetben lévő
társadalmi csoport védelmére hivatkozott, ami demokratikus követelmény, a kormány pedig
arra, hogy az állam szabadon alakíthassa a választási szabályait, ami szintén demokratikus
igény. E mellé a beavatkozó behozta az európai konszenzus tényezőt is, amely – miután a
magyar állam gyakorlata eltért a konszenzustól – a kérelmezőnek kedvezett. A Bíróság
mindkét fél által hivatkozott mozgástér (margin) létét elismerte. A kormány által a
választójog feltételeinek meghatározása körében hivatkozott széles mozgástérnek azonban
nem volt jelentősége, hiszen – mint azt a Bíróság megállapította – a jogalkotó nem végzett
476
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mérlegelést, amellyel kapcsolatban e széles mozgástér érvényesülhetett volna. Mivel
egyáltalán nem végzett mérlegelést arra vonatkozóan, hogy milyen korlátozás áll arányban
ahhoz az egyébként legitim célhoz képest, hogy csak megfelelő belátási képességgel
rendelkező személyek vehessenek részt a választásokban, hanem minden gondnokság alá
helyezett személyt automatikusan kizárt a választójogból, nem hivatkozhatott arra, hogy
mérlegelési mozgástér illette meg. A kérelmező okfejtése azonban maradéktalanul megállta a
helyét. A Bíróság megállapította, hogy kifejezetten szűk mozgásteret indokolt az a „környező
körülmény” (mint a demokrácia érv körébe eső mozgástér tényező), hogy a szellemi vagy
lelki sérülteket hagyományosan hátrányosan kezeli és kirekeszti a társadalom. Azt is
egyértelműen lefektette, hogy a szűk mozgástér szigorú felülvizsgálattal jár, vagyis a
kormánynak nagyon nyomós indokot kellett volna felhoznia ahhoz, hogy elfogadható legyen
a sérülékeny társadalmi csoport általános kizárása a választójogból.
A Bíróság világos okfejtésének köszönhetően az ítélet meggyőzte az alkotmányozó
hatalmat, így az vita nélkül beépítette az Alaptörvénybe az egyedi vizsgálat Bíróság által
előírt követelményét a választójogból való kizárás feltételeként.

12. Lánchíd Hitel és Faktor Zrt. c. Magyarország (40381/05, 2010.XI.2.)
A Bíróság a tulajdon védelmével kapcsolatban a Rajnai ügy után hat évvel hivatkozott
ismét mérlegelési mozgástérre (margin of appreciation).
A Lánchíd Hitel és Faktor Zrt. ügye arról szólt, hogy a kérelmező cég két másik cég
tartozásaira vonatkozó követeléseket vásárolt az adóhatóságtól. Miután a két cég tönkrement,
a kérelmező pert indított többségi tulajdonosukkal, a Magyar Állami Privatizációs és
Vagyonkezelő Rt.-vel szemben a faktorált követelések behajtása érdekében. A bíróságok
azonban nem ítélték meg számára a tartozások társadalombiztosítási járulék részét, mert
megállapították, hogy azok érvényesítéséhez egy mögöttes felelősséget megállapító
adóhatósági határozatra lett volna szükség.
A kérelmező cég az Első Kiegészítő Jegyzőkönyv 1. Cikkére hivatkozással a Bírósághoz
fordult, mert álláspontja szerint az igényérvényesítés adóhatósági határozathoz kötése a piaci
viszonyokba való meg nem engedett állami beavatkozásnak minősül, amely elértéktelenítette
a visszterhesen megszerzett követeléseit, és ezáltal önkényesen megfosztotta tulajdonától.
A Bíróság úgy ítélte meg, hogy a megvásárolt követelések valóban a kérelmező
„javának” minősültek, amely az Egyezmény védelmét élvezi. Megállapította azt is, hogy a
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követelések kikényszerítésének adóhatósági határozathoz kötése az Első Kiegészítő
Jegyzőkönyv 1. Cikke által védett jogba való beavatkozásnak minősült.
A felek között vita volt abban, hogy a hazai jogszabályok értelmében szükség volt-e
egyáltalán az adóhatóság határozatára a vitatott követelések érvényesítéséhez. Ezzel
kapcsolatban azonban a Bíróság kifejtette, hogy:
„(…) a nemzeti jognak való megfelelés vizsgálatára vonatkozó hatásköre korlátozott, és
hogy nem feladata átvenni a nemzeti bíróságok helyét. Elsősorban a nemzeti hatóságok,
nevezetesen a bíróságok feladata a nemzeti jogszabályok értelmezésével kapcsolatos problémák
megoldása. Ebből következően, bármilyen kétség is álljon fenn a nemzeti hatóságok (…)
értelmezésével szemben, a Bíróság elfogadja, hogy a tárgybani időben az adóhatóság határozata
minden bizonnyal jogszerű feltétele volt a (…) követelés kikényszeríthetőségének.”477

Itt a Bíróság a nemzeti bíróságokat a nemzeti jogszabályok értelmezésében megillető
diszkrécióra hivatkozott. Nem foglalt állást a hazai jogszabály helyes értelméről, hanem
elfogadta a nemzeti bíróságok arra vonatkozó álláspontját.
Ezt követően – immár rátérve a mérlegelési mozgástér (margin of appreciation)
területére – az AGOSI ügyre478 hivatkozással kifejtette, hogy:
„(…) a beavatkozásnak meg kell teremtenie a ’helyes egyensúlyt’ a közösség általános
érdeke és az egyén alapvető jogaiból fakadó követelmények között. (…) Ezért ésszerű arányossági
kapcsolat szükséges az alkalmazott eszközök és a kitűzött célok között. Továbbá – a társadalmi,
pénzügyi vagy gazdasági politika más területeihez hasonlóan – a nemzeti hatóságok bizonyos
mérlegelési mozgástérrel (margin of appreciation) rendelkeznek a tulajdon és a szerződéses
kapcsolatok jogszabály általi szabályozása tekintetében.
Ez a mérlegelési mozgástér (margin of appreciation) azonban kéz a kézben jár egy európai
felügyelettel. A Bíróságnak tehát meg kell vizsgálnia, hogy a kormány túllépte-e a számára
biztosított diszkréciót (discretion), vagyis hogy tiszteletben tartotta-e az arányosság elvét akkor,
amikor közigazgatási határozatot követelt meg a kérelmezőre engedményezett követelésnek a
mögöttes felelőssel szembeni érvényesítéséhez.”479

Figyelmet érdemel, hogy – a Rekvényi, Patyi és Karsai ítéletekhez hasonlóan – itt is
megjelent az ítéletben a mérlegelési mozgástér (margin of appreciation) mellett az annál
tágabb értelmű diszkréció (discretion) fogalom. Itt a szövegkörnyezet alapján egyértelmű,
hogy azonos jelenség kapott két szinonimát, így arra szerencsésebb lett volna következetesen
a mérlegelési mozgástér kifejezést használni.480
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Rátérve azonban az ügyben elvégzett vizsgálatra, összességében a Bíróság arra a
következtetésre jutott, hogy a hazai bíróságok nem állítottak fel helyes egyensúlyt a közösség
általános érdekeiből – nevezetesen az államháztartás érdekéből – fakadó igények és az
„egyén” – nevezetesen a kérelmező cég – alapvető jogaiból eredő követelmények között,
ezért megsértették Első Kiegészítő Jegyzőkönyv 1. Cikkét.
A fentiek alapján láthatjuk, hogy a Bíróság mind az egymással szemben álló egyéni és
közérdek, mind pedig a beavatkozás eszköze és az általa szolgált cél viszonyára vonatkozóan
szükségesnek ítélte az arányossági vizsgálat elvégzését. Megállapított „bizonyos”
mozgásteret tulajdon szabályozásával kapcsolatban, amelyet a „bizonyos” jelző használatánál
megszokott módon itt is saját arányossági vizsgálat kísért. Különösebb mozgásteret ennek
során nem tapasztalunk, hiszen a mozgástér korlátjául a Bíróság az átlagos arányossági
követelményeknek való megfelelést szabta, és sem nem hagyatkozott a nemzeti bíróságok
által végzett mérlegelésre, sem nem vett figyelembe valamelyik oldalt súlyozó mozgástér
tényezőt. Olyan érvelést használt, amely alapján érthetővé válik, hogy egyes szerzők miért
azonosítják az arányosságot a mérlegelési mozgástér (margin of appreciation) tényezőjeként
és nem pedig fordítva. A Bíróság a Lánchíd Zrt. ügyben nemcsak strukturális, de
szubsztantív értelemben sem használta a doktrínát.

13. Deés c. Magyarország (2345/06, 2010.XI.9.)
Deés György a magánlakása tiszteletben tartásához való joga sérelmére hivatkozással
azért fordult 2006-ban a Bírósághoz, mert az utcájában áthaladó nehézgépjármű-forgalom
által okozott zaj és bűz miatt szinte lakhatatlanná vált az otthona. Sok teherautó ugyanis annak
érdekében, hogy elkerülje az Alsónémedit elkerülő autópályán 1997-ben bevezetett díjat,
alternatív útvonalat választott, beleértve a kérelmező Alsónémedi településen lévő utcáját. A
hatóságok ugyan erőfeszítéseket tettek a környék forgalmának lassítása és átszervezése
érdekében (elkerülő utakat építettek, éjszakai sebességkorlátozást vezettek be, továbbá két
közeli csomópontot közlekedési lámpával láttak el), amíg azonban 2001-ben ki nem tiltották a
hat tonnánál nehezebb járműveket, nem enyhültek a zavaró hatások. A kérelmező kártérítési
pert indított a megyei útfenntartóval szemben amiatt, hogy a vibrációtól megrepedtek a háza
falai. A pert azonban elvesztette, ugyanis a kirendelt szakértő véleménye szerint – noha a
zajhatás meghaladta a határértéket – a forgalom okozta rezgés nem volt elég erős ahhoz, hogy
a házban kárt okozzon.
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A Bíróság az ítéletében kifejtette, hogy
„(…) az állam bizonyos mérlegelési mozgásteret (margin of appreciation) élvez a 8. Cikk
védelmét célzó szabályozó és egyéb intézkedések meghatározásakor. Ez olyan helyzetekre is igaz,
amelyek során a közhatóságok nem közvetlenül valósítják meg a magánlakás tiszteletben
tartásához való jog megsértését, hanem elmulasztanak intézkedést tenni a kérelmező által
hivatkozott jog harmadik személy általi megsértésének megfékezése érdekében. (…) Jelen ügyben
az államnak mérlegre kellett tennie az úthasználók és a környékbeli lakosok érdekeit. A Bíróság
elismeri az infrastrukturális kérdések kezelésével kapcsolatos állami feladatok komplexitását, ami
idő- és forrásigényes intézkedéseket tehet szükségessé. Mindazonáltal megállapítja, hogy a
hatóságok által tett intézkedések nem voltak hatékonyak, melynek következtében a kérelmező
jelentős időn keresztül erős zajhatásnak volt kitéve, ami aránytalan egyéni terhet jelentett
számára.481

Mindezekre tekintettel a Bíróság – különös tekintettel a határérték feletti zajhatást
megállapító szakvéleményre – úgy ítélte meg, hogy a teherautó-forgalom kitiltásáig közvetlen
és súlyos zavarás akadályozta a kérelmezőt otthona élvezetében, vagyis az állam nem
teljesítette a kérelmező magánlakása tiszteletben tartásának biztosítására irányuló pozitív
kötelezettségét. Emiatt a Bíróság megállapította a 8. Cikk sérelmét.
A Deés ítéletben a Bíróság az érintett jog harmadik személyek általi megsértésével
szembeni védelmére irányuló pozitív (intézkedési) kötelezettség teljesítési eszköze
megválasztásának körében hivatkozott az államot megillető mérlegelési mozgástérre (margin
of appreciation). Ennek háttereként az ilyen intézkedések forrás- és időigényét jelölte meg.
A forrásigény mögött olyan gazdasági-ésszerűségi megfontolások állnak, amelyek
elsődlegesen nem a mérlegelési mozgástér (margin of appreciation) valamely tényezőjéből
fakadnak, hanem inkább olyan megfontolásokból következnek, mint amelyek az állam
teljesítőképességétől függő gazdasági, szociális és kulturális jogokat jellemzik. Az
Egyezményben védett jogokból származtatott pozitív kötelezettségek az ilyen jogokhoz
hasonló megítélésűek, mert esetükben is nehéz meghatározni, hogy meddig terjednek az állam
cselekvési lehetőségének határai. Végső soron azonban, ha nagyon akarjuk, mindezek
hátterében azonosítható a mérlegelési mozgástér tényezői közül a demokrácia tényező.
Az időigény azonban különös megfontolás egy mozgástér (margin) alapjaként. A
mozgástér ugyanis a pozitív kötelezettségek kontextusában azt jelenti, hogy cselekedni kell,
de bizonyos keretek között mindegy, hogy mit. Amennyiben viszont engedményt adunk
időigényre tekintettel, az azt jelenti, hogy eltűrjük, hogy csak bizonyos idő múlva történjen
intézkedés. A Deés ügyben a Bíróság figyelembe vette, hogy a kérelmezőnek hosszú időt
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(négy évet) kellett várnia az enyhülést hozó intézkedésre (a legzajosabb járművek kitiltására),
addig hatékony intézkedés nem történt. Nem rögzítette ugyan azt az időtartamot, amelyet még
elfogadott volna hatékony intézkedés nélkül, így az időtényező mércéje homályban maradt, az
azonban kiderül, hogy a „bizonyos időn belül” eredménnyel nem járó intézkedéseket nem
tekinti hatékonynak.
A Bíróság az általa hivatkozott „bizonyos” mozgástér (margin) határaként lefektette,
hogy az állam által választott intézkedésnek „hatékonynak” kell lennie. E hatékonysági
követelmény egyik elemeként értelmezhető az időtényező, a hatékonyság másik eleme pedig
az, hogy ne maradjon „aránytalan egyéni teher” a kérelmezőn.
Azt is megtudjuk az ítéletből, hogy az államnak mérlegelnie kell az úthasználók és a
lakosok ellentétes érdekeit. Ez minden bizonnyal azt jelenti, hogy már a lakosok védelmére
irányuló pozitív kötelezettség fennállásának megítélésekor is van mérlegelés. E körben
azonban a Bíróság nem említett mérlegelési mozgásteret (margin of appreciation), és nem is
ezen a szálon haladt tovább, hiszen egyértelműen azt az álláspontot foglalta el, hogy a
védelmi kötelezettség fennállt. Annak mentén bírálta el az ügyet, hogy e kötelezettség
teljesítése érdekében történt-e „hatékony” intézkedés.
A kérelmező ügyében folyt ugyan hazai bírósági eljárás, azonban az – eredményessége
esetén – csak jóvátételt nyújthatott volna, hiszen az elszenvedett sérelmekhez képest utólagos
volt. Igénybevételével a kérelmező nem az egyezménysértés elhárítására törekedett, hanem
utólagos hazai jogorvoslatot merített ki a már lezárult egyezménysértés miatt. A mérlegelési
mozgástér (margin of appreciation) megfontolásai tehát nem a nemzeti bíróságokat érintették,
hanem mindazokat a felelős állami szerveket (legyenek azok jogalkotók vagy végrehajtók),
akik hatékony intézkedéseket tehettek volna a zavaró hatás csökkentése érdekében.

14. Ternovszky c. Magyarország (67545/09, 2010.XII.14.)
A Ternovszky ügy a magánélet tiszteletben tartásához való jogot érinti az otthonszülés
kontextusában. Ternovszky Anna, második gyermekével várandós anya 2009-ben a 8. Cikk
sérelmére hivatkozással a Társaság a Szabadságjogokért nevű civil szervezet támogatásával
azért fordult a Bírósághoz, mert elfogadhatatlannak tartotta, hogy Magyarországon még mindig
nem alkották meg az intézményen kívül szülés pontos szabályait, és hogy az otthonszülésnél
segédkező bábáknak szabálysértési felelősségre vonástól kellett tartaniuk.
A kérelmező mégiscsak otthon szülte meg gyermekét, nem is lett ebből probléma, mint
ahogy az első gyermeke otthon szülésekor sem szenvedett sérelmet. A sajtónak adott

169
nyilatkozata szerint nem is egyéni probléma megoldása, hanem az volt a célja a kérelem
benyújtásával, hogy teremtsék meg az otthonszülés jogi hátterét, „Magyarországon is végre
mindenki maga dönthesse el, hogy hol szeretne szülni”. Ügyvédje is úgy nyilatkozott, hogy az
állam mulasztásának elvi kimondása volt a fontos, ezért nem is kértek kártérítést a
Bíróságtól.482 Mivel már az iratok alapján is meg lehetett volna állapítani a kérelem actio
popularis jellegét, eleve kérdéses – mint arra Popović bíró is rámutatott különvéleményében –,
hogy a Bíróság milyen alapon találta a kérelmet érdemi vizsgálatra alkalmasnak pusztán azért,
mert egy várandós nő nyújtotta be, és nem utasította el azt elfogadhatatlanként személyi
(ratione personae) joghatóság hiánya miatt, személyes áldozati státusz hiánya következtében.
Az elfogadhatósági dilemma kérelmező számára kedvező eldőlése viszont szerencsés a
témánk szempontjából, hiszen ennek folytán a Bíróság az ügyet érdemben vizsgálta, és
hivatkozott mérlegelési mozgástérre (margin of appreciation), így vizsgálhatjuk a doktrína
adott ügyben való alkalmazását.
Először is említést érdemel, hogy az ügyben nemcsak a Bíróság, de már a kérelmezett
kormány is hivatkozott a doktrínára, mégpedig akként, hogy a magyar szabályozás
figyelemmel volt a következő szempontokra: (1) Az önmeghatározáshoz való jog korlátozható
a szerződő állam által élvezett mérlegelési mozgástér (margin of appreciation) keretein belül.
(2) Szűkíti a mozgásteret, ha a személy léte vagy identitása forog kockán, tágítja viszont, ha
nincs konszenzus az Európa Tanács tagállamai között a kockán forgó érdek relatív fontossága
tekintetében, vagy abban, hogy melyek az annak védelmére szolgáló legjobb eszközök. (3)
Általában széles a mozgástér az ellentétes magán- és közérdek, illetve az egymással versengő
egyezményes jogok egyensúlyba állításával kapcsolatban.
A kormány arra hivatkozott, hogy sok tagállam között nem volt konszenzus abban, hogy
miként kell helyes egyensúlyt állítani az anya otthonszüléshez való joga és a gyermek élethez
és egészséghez, különösen a biztonságos megszületéshez való joga között. Konszenzus volt
ellenben a magyar orvostársadalomban abban, hogy kórházban szülni biztonságosabb, mint
otthon. Mindezek ellenére 1997-től megengedett Magyarországon az otthonszülés, és – miután
számos otthon szülő nőt végül kórházba kellett szállítani, illetve olykor otthonszülés során
meghalt vagy súlyosan sérült az újszülött – belátták, hogy annak jogi szabályozása is
szükséges. A kormány előadta, hogy folyamatban van a szabályozás kidolgozása.
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Ezen érvek alapján egyértelmű, hogy a kormány széles mozgástérre (margin) gondolt, és
úgy ítélte meg, hogy a kérelmező által sérelmezett helyzet belefért ebbe a tágan meghatározott
mozgásérbe. Az ítélet nem említi, hogy a kormány a Bíróság esetjoga alapján utalt-e a
mozgástér szélességére, azonban feltételezhető, hogy így volt, hiszen a Bíróság bevett
szófordulatait használta.
A Bíróság az ügy elemzése során megállapította, hogy a jogi szabályozás hiánya
beavatkozást jelentett a kérelmezőnek a magánélet tiszteletben tartásához fűződő jogába.
Rögzítette, hogy megfelelő védelmet kell nyújtani e jog védelme érdekében, ami elérhető
(accessible) és kiszámítható (forseeable) jogi szabályozást igényel. A kormány széles
mozgástérre (margin) vonatkozó érvelésére reagálva pedig kifejtette, hogy
„[i]gaz, hogy az államot széles mérlegelési mozgástér (margin of appreciation) illeti meg
ezzel kapcsolatban. A szabályozásnak azonban megfelelő (proper) egyensúlyt kell biztosítania a
társadalmi érdekek és a kockán forgó jog között. Az anya szabad választásától függő otthonszülés
kontextusában ebből az következik, hogy az anyának joga van olyan jogi és intézményi
környezethez, ami lehetővé teszi a választását, kivéve, ha más jogok szükségessé teszik annak
korlátozását. A Bíróság megítélése szerint a szüléssel kapcsolatos választáshoz való jog magában
foglalja a jogbiztonságot, hogy a választás jogszerű és nem szankcionálandó sem közvetlenül, sem
közvetve.”483

A Bíróság tehát nem reagált a kormány európai konszenzus hiányával kapcsolatos
érvelésére, hanem kinyilvánította, hogy az egyébként nem vitásan széles mozgástérbe (margin)
nem fér bele a jogbizonytalanság. Megállapította, hogy az otthonszülés jogi szabályozásának
hiánya és az egyébként legális otthonszülésnél segédkező szakemberek felelősségre vonásának
jogi lehetősége olyan jogi bizonytalanság, amely önkényességbe hajlik, és csökkenti az anyák
választási szabadságát abban, hogy otthon vagy kórházban szüljék-e meg gyermeküket. Erre
tekintettel a Bíróság megállapította az egyezménysértést.
Az ítélet indokolása nem tartalmazza, hogy mire vonatkozott a kormány által hivatkozott
és a Bíróság által elfogadott széles mozgástér (margin). Erre csak Sajó és Tulkens bírók
párhuzamos véleménye világít rá. Ők kifejtették, hogy az államot pozitív kötelezettség terheli
annak biztosítására, hogy az állampolgárok személyes integritáshoz való jogát ténylegesen
tiszteletben tartsák. Ez nemcsak jogi szabályozási keret és végrehajtási mechanizmus
megteremtését igényli, de adott esetben speciális intézkedések megtételét is. A szabályozási
védelem megfelelő jogbiztonságot igényel, ami nem azonos az otthonszülés teljes
liberalizálásával. Az ez utóbbiról való döntés nyilvánvalóan a – jelen esetben megosztott –
orvosi tudás, az anya és gyermeke egészsége, az egészségügyi szolgáltatási rendszer és egyéb
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tényezők mérlegelését igényli. Az állam ezen a területen élvez széles mérlegelési mozgásteret
(margin of appreciation), feltéve, ha nem korlátozza aránytalanul az anya választási
szabadságát.
Amennyiben igaz, hogy a széles mozgástér – a párhuzamos véleményben foglaltaknak
megfelelően – az otthonszülés teljes liberalizálására vonatkozik, úgy kérdés, hogy mit értünk
teljes liberalizáción. Nyilvánvalóan többet az egyszerű engedélyezésnél, hiszen az már a
kérelem

benyújtásakor

is

megvolt,

azonban

a

szabályozás

hiánya

és

a

bábák

szankcionálhatósága miatt mégsem következett belőle teljes választási szabadság. Többet kell
jelentenie a szabályozási jogbiztonságnál is, hiszen a párhuzamos vélemény egyértelműen
különbséget tesz a kettő között. Feltehetőleg olyan jogi szabályozási és egészségügyi
szolgáltatási rendszer kialakítását jelenti, amely azonos vagy legalábbis hasonló előnyöket és
biztonságot nyújt az otthonszülést választó nőknek, mint az intézményben szülés, és hasonló
támogatást élvez mindkét választás. Mivel pedig ilyen messzire nem ment a kérelmező kérelme
(ő csak egyértelmű jogi hátteret szeretett volna az otthonszüléshez), érdemes lett volna
nemcsak a párhuzamos véleményben, hanem magában az ítéletben is kifejteni, hogy a Bíróság
által elismert széles mérlegelési mozgástér (margin of appreciation) egy érdemben nem
releváns körülményre (az otthonszülés teljes liberalizációjára) vonatkozott, a kormány széles
mozgástérre való hivatkozására adott válaszként.

15. Németh Zoltán c. Magyarország (29436/05, 2011.VI.14.)
Németh Zoltán a házassága felbontását követően évekig nem láthatta a volt feleségénél
elhelyezett gyermekét, mert az anya nem volt hajlandó kiadni azt, és a gyámhatóság sem
lépett fel elég hatékonyan, hogy kikényszerítse a bíróság által szabályozott kapcsolattartást.
Ezért a kérelmező a Bírósághoz fordult arra hivatkozással, hogy a megfelelő állami fellépés
hiánya következtében sérelmet szenvedett a családi élet tiszteletben tartásához fűződő, 8. Cikk
által védett joga.
A Bíróság ítéletében foglaltak szerint annak biztosítása érdekében, hogy a
magánszemélyek egymás közötti viszonyában megvalósuljon a családi élet tiszteletben
tartása, pozitív intézkedési kötelezettség terheli a közhatóságokat.
Az ítélet indokolása azonban ide nem illően – a Keegan ügyre484 hivatkozással – nem az
egyének egymással szembeni magánérdekei, hanem az ügyben irreleváns egyéni és közérdek
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Keegan c. Írország (16969/90, 1994.V.26., 49. bek.).
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viszonylatában hivatkozott a „helyes egyensúly” megteremtésének szükségességére, és
ráadásul úgy kapcsolta ehhez a mérlegelési mozgásteret (margin of appreciation), hogy nem
egyértelmű, miszerint az érdekek mérlegelésére vonatkoztatta-e azt, vagy további, önálló, más
tartalmat hordozó követelménynek tekintette:
„(…) figyelemmel kell lenni az egyén és a közösség egymással versengő érdekei között
felállítandó helyes egyensúlyra, és az államot megillető mérlegelési mozgástérre (margin of
appreciation).485

Megjegyzendő, hogy a Bíróság már a hivatkozott Keegan ítéletben is összemosta a
jogba való jogellenes állami beavatkozást (melynél egyéni érdek ütközik közösségi érdekkel)
a harmadik személyek általi jogellenes beavatkozástól való megvédésre irányuló pozitív
kötelezettséggel (ahol egyéni érdekek állnak szemben egymással), az utóbbira is azt a
kijelentést téve, hogy az egyén és a közösség érdekét kell összevetni. Ezt a hibát tehát a
Németh ítélet csak átvette.
A továbbiakban – még mindig az általános elvek körében – a Bíróság kifejtette, hogy
valamennyi érintett személy érdekét és jogait figyelembe kell venni, különös tekintettel a
gyermek legfőbb érdekére. Végül pedig lefektette a mérlegelési mozgástér (margin of
appreciation) határait azzal, hogy az Glaser ügyre486 hivatkozással kijelentette: döntő
tényezőnek azt tekinti, hogy a nemzeti hatóságok megtettek-e minden az eset egyedi
körülményei által „ésszerűen” megkövetelt szükséges lépést annak érdekében, hogy
elősegítsék a kapcsolattartást. Meghatározta továbbá, hogy ésszerűnek csakis a „gyors”
eredménnyel járó „hatékony” fellépést lehet tekinteni, mely körből nem zárhatók ki a
kényszerítő eszközök, köztük a bírság sem, minthogy az időmúlásnak helyrehozhatatlan
következményei lehetnek a különélő szülő és gyermek kapcsolatára nézve.487
Itt tehát a Bíróság – a Deés üggyel ellentétben – nem ismert el semmiféle időigényt az
állami intézkedések hátterében (tekintettel arra, hogy egy szülő-gyermek kapcsolattartás
biztosítása nem igényel akkora időráfordítást, mint a közúti közlekedés zajcsökkentéssel való
megszervezése), hanem az időtényezőt kifejezetten csak a kérelmező javára értékelte.
A konkrét ügy elemzése során a Bíróság megállapította, hogy a hatóságok felléptek
ugyan, de nem helyezték el ideiglenesen az apánál a gyermeket, nem kezdeményeztek
közvetítői eljárást, nem avatkoztak be a gyermekelhelyezés tárgyában folyamatban lévő
perbe, két alkalom kivételével nem biztosítottak rendőri jelenlétet a találkozásokhoz, és az
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anyával szemben kiszabott bírságokat is visszavonták. Ezért a Bíróság – ismételve ugyan,
hogy egyébként mérlegelési mozgásteret (margin of appreciation) élveznek a felelős
hatóságok – megállapította, hogy nem léptek fel elég hatékonyan a családi egység gyors
garantálása érdekében, megsértve az Egyezmény 8. Cikkét.
Ebből az ítéletből megtudtuk, hogy a családi élet mások általi tiszteletben tartásának
biztosítására irányuló pozitív kötelezettségnél magánérdekek közötti ésszerű egyensúlyozás
szükséges, ahol is ésszerűnek csakis a gyors és hatékony egyensúlyteremtés számít.
Mindegy,

hogy

milyen

eszközökkel

–

mozgástér

(margin)

van

az

eszközök

megválasztásában –, csak legyen gyors és hatékony a fellépés.
Az egyén és a közösség egymással versengő érdekei közötti egyensúly felállítására
vonatkozó követelmény az ügyben irreleváns. Az arra való hivatkozás az ítélet indokolásában
bizonytalanná teszi az olvasó számára, hogy mire irányul a mérlegelési mozgástér (margin of
appreciation). Kétségtelen, hogy a doktrína alkalmazásának klasszikus területe az egyéni
jogok és a közösségi érdekek viszonyának mérlegelése, azonban ez jelen esetben – amikor a
Bíróság pozitív kötelezettség hatékony teljesítési eszközének megválasztásában nyújt
szabadságot – nem bírt jelentőséggel. Jó lett volna, ha az ítélet egyértelműen különbséget
tesz a kettő között.
A mérlegelési mozgástér (margin of appreciation) címzettjei jelen ügyben – mint a
pozitív kötelezettségekkel kapcsolatos alkalmazásnál általában – mindazok a „közhatóságok”
voltak (beleértve a rendvédelmi szerveket és a bíróságokat is), amelyek hatékony
eszközökkel rendelkeztek a kötelezettség teljesítésére. Ők azok, akik az adott ügy egyedi
körülményei, a helyi viszonyok és a rendelkezésre álló cselekvési lehetőségek alapján
mérlegelhették, melyek a gyors és hatékony fellépés legjobb eszközei.

16. Fratanoló c. Magyarország (29459/10, 2011.XI.3.)
A Fratanoló ítélet a második „vöröscsillagos” döntés, amely végül – a Vajnai ítélet
után három évvel – be tudta indítani a hazai jogalkotási gépezetet.
A Fratanoló János, a „Magyarországi Munkáspárt 2006” elnöke egy 2004. május elsejei
szakszervezeti felvonuláson kétcentis vöröscsillagot viselt a zakóján, amit sokan láthattak,
mert a kérelmezővel interjút készített a helyi televízió. Az első fokú bíróság 2008
márciusában – tehát még a Vajnai ítélet megszületése előtt – elítélte és megrovásban
részesítette a kérelmezőt tiltott önkényuralmi jelkép használatának vétsége miatt. A
másodfokú bíróság azonban 2008 szeptemberében – immár a Vajnai ítélet ismeretében és az
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abban foglaltakat figyelembe véve – megállapította a társadalmi veszélyesség hiányát és
felmentette Fratanolót. A harmadfokon eljárt ítélőtábla azonban nem értett egyet a Vajnai
ítéletben foglaltakkal, ezért az első fokú ítéletet (az elítélést) hagyta helyben, megállapítva,
hogy a büntetőjogi tényállás továbbra is benne szerepel a Btk.-ban, és annak kimerítése
önmagában, mindenféle cél vagy motiváció vizsgálata nélkül megvalósítja a társadalmi
veszélyességet.
A kérelmező Vajnaihoz hasonlóan a Bírósághoz fordult a 10. Cikk által védett
véleménynyilvánítási szabadsága megsértésére hivatkozással.
A Bíróság az ítéletében a megszokott módon, a beavatkozás demokratikus
társadalomban fennálló szükségességének vizsgálata körében hivatkozott mérlegelési
mozgástérre (margin of appreciation). Az e körben lefektetett elvek a Vajnai üggyel
azonosan a Perna, az Association Ekin és a Fressoz és Roire ítéletekből származnak,
kiegészítve ezeket a Chauvy és a Zana ítéletek Karsai ügyben már hivatkozott elvi
jelentőségű megállapításaival.488 Röviden összefoglalva ezeket az elveket, az államot
„bizonyos” mérlegelési mozgástér illeti meg a korlátozást megalapozó „nyomós társadalmi
szükség” fennállásának megítélésében, a végső döntést azonban a Bíróság hozza. A Bíróság
nem kívánja átvenni a hazai bíróságok helyét, de felülvizsgálja azok döntését. Azt vizsgálja,
hogy a sérelmezett beavatkozás arányban állt-e a kitűzött céllal, annak indokolása releváns és
elegendő volt-e, illetve hogy a nemzeti hatóságok releváns tények elfogadható értékelésére
alapozták-e és a 10. Cikkben megtestesülő elvekkel összhangban álló standardok
alkalmazásával hozták-e meg döntésüket.
A Bíróság hangsúlyozta továbbá – az Oberschlik ügyre489 hivatkozással – a
pluralizmus, a tolerancia és a liberális gondolkodás jelentőségét, ami nélkül nincsen
demokrácia. Ezen felül az Observer ügyre490 utalva azt is rögzítette, hogy a
véleménynyilvánítási szabadság korlátozásának lehetőségét megszorítóan kell értelmezni, és
bármely korlátozás szükségességét meggyőzően kell alátámasztani. Végül pedig a Feldek és
a Sürek ügyekre491 hivatkozással kimondta, hogy a 10. Cikk 2. bekezdése alapján kevés
lehetőség van a politikai beszéd és a közérdekű kérdések megvitatásának korlátozására. 492
Az ügy vizsgálatára rátérve a Bíróság megállapította, hogy nincs eltérés a Vajnai
ügyhöz képest, ugyanis itt sem teljesült a demokratikus társadalomban megkövetelt
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tolerancia-igény. Mivel az ítélőtábla anélkül ítélte el a kérelmezőt a politikai
véleménynyilvánítása miatt, hogy vizsgálta volna a jogba való beavatkozás arányosságát,
nem bizonyított, hogy a korlátozás „nyomós társadalmi szükségletet” szolgált. Erre
tekintettel a Bíróság ebben az ügyben is megállapította a 10. Cikk megsértését, és ráadásul
4000 eurós „igazságos elégtételt” is megítélt a kérelmezőnek az elszenvedett sérelemért.493
Ennek az elmarasztalásnak azért kellett megszületnie, mert a magyar állam nem
gondoskodott arról, hogy a tiltott önkényuralmi jelkép használata tényállás a Vajnai ügyben
2008-ban meghozott ítéletnek megfelelően módosuljon a Btk.-ban. Az ügy érdekessége,
hogy a magyar kormány az Alkotmánybíróság azon határozata alapján tagadta meg a Vajnai
ítélet végrehajtását, amely a Rekvényi ügyben túl általánosan lefektetett mérlegelési
mozgástér (margin of appreciation) félreértésén alapult. Annak ellenére, hogy a Vajnai
ügyben a Bíróság világosan elmagyarázta, hogy a politikai véleménynyilvánítás
korlátozására nem érvényes a Rekvényi ügyben engedett széles mozgástér, az igazságügyi
tárca kötötte magát ahhoz, hogy – mivel ebben a kérdésben érvényes alkotmánybírósági
döntés volt – nem kellett eleget tenni a strasbourgi döntésben foglaltaknak.494
2011. november 4-én a HírTV-ben Kövér László parlamenti házelnök a
következőképpen kommentálta az előző napon kihirdetett Fratanoló ítéletet: „Strasbourgban
néhány idióta, fogalma sem lévén arról, hogy az országban mi zajlott 50 éven keresztül […]
úgy gondolja, hogy a szabadságjoghoz tartozik, hogy valaki a vöröscsillaggal
demonstráljon”.495 Az Országgyűlés pedig 2012. július 10-én kelt 58/2012. (VII.10.)
határozatával az állam hivatalos álláspontjává emelte a házelnök véleményét akként, hogy
kimondta, miszerint „a büntetőtörvény módosításával nem ért egyet”, mivel az 2000-ben már
kiállta az alkotmányossági próbát.496 A Kúria azonban még ugyanazon a napon
egyezménykonform döntést hozott, felmentve egy vádlottat a vöröscsillag viselése miatt
ellene emelt vád alól.497 Végül pedig az Alkotmánybíróság 2013. február 13-án kelt
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IV/2478/2012. számú határozatában megállapította a Btk. 269/B. §-ának alaptörvényellenességét, és 2013. április 30-ával megsemmisítette az „önkényuralmi jelképek
használatának” büntetőjogi tényállását, mert úgy ítélte meg, hogy a Bíróságnak „a kifogásolt
jogszabályhellyel kapcsolatban azóta [2000. óta] hozott ítélete olyan jogilag jelentős
körülményt jelent, amely szükségessé teszi az ismételt vizsgálatot”. Előírta a jogalkotó
számára, hogy olyan büntetőjogi tényállást dolgozzon ki, amely – összhangban a Bíróság
döntéseivel – lehetővé teszi a konkrét jelentéstartalom vizsgálatát az egyes politikai jelképek
nyilvános használatának értékelése során.498
A mérlegelési mozgástér (margin of appreciation) doktrína alkalmazására nagyjából a
jelen ügyben is érvényesek a Vajnai ítéletre vonatkozóan tett megállapítások. A mozgástér
továbbra sem széles a politikai véleménynyilvánítás terén. Erre a Bíróság azon fogalmai
utalnak, hogy a korlátozást „megszorítóan kell értelmezni”, szükségességét „meggyőzően
kell alátámasztani”, „kevés lehetőség van” a korlátozásra, illetve hogy „tolerancia igény”
van. Mindezek a fogalmak szűk mozgástérre engednek következtetni, annak konkrét mércéjét
azonban nem tudjuk meg a Fratanoló ítéletből, mert a Bíróság azt rótta fel az ítélőtáblának,
hogy egyáltalán nem végzett arányossági vizsgálatot, hiszen kifejezetten tagadta annak
szükségességét. A Bíróság tehát itt nem a mérlegelési mozgástér doktrínát alkalmazta,
amelynek az arányossági vizsgálat elvégzése során az arányossági tényezők súlyozásánál
lehetett volna szerepe, hanem arányossági vizsgálatot írt elő a nemzeti bíróságok számára.
Ítélete alapján az is egyértelmű, hogy szigorúnak kell lennie e vizsgálatnak. Ha nincs hazai
szinten ennek megfelelő arányossági elemzés és meggyőző indokolás a korlátozás
alátámasztására, nem bizonyított a nyomós társadalmi szükségesség.
Érdekes, hogy a jelen ügy tényállása érdemben azonos a Vajnai ügyével, ott azonban
azt állapította meg a Bíróság, hogy nem volt arányos az elítélés, és ennek során figyelemmel
volt a mozgástér demokrácia tényezőjére, míg a jelen ügyben azt, hogy nem is volt hazai
arányossági vizsgálat. A különbség oka mindössze annyi, hogy a jelen ügyben megjelent a
hazai bíróság részéről az a nyílt kommunikáció, hogy álláspontja szerint nem volt helye a cél
vagy motiváció vizsgálatának a társadalomra veszélyesség megítélésében. Erre reagált a
Bíróság azzal, hogy az arányossági vizsgálat hiányát a hazai bíróság terhére rótta. Ez éppen
csak nüánsznyi, irreleváns különbségnek tűnik a Vajnai ügyhöz képest, de a mérlegelési
mozgástér (margin of appreciation) doktrína alkalmazása szempontjából mégsem az, hiszen
bármely mozgástérnek csak egy elvégzett arányossági elemzés során lehet relevanciája.
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Mivel a jelen ügyben arányossági vizsgálat hazai elvégzésének híján nem lehetett szerepe a
doktrínának, ezért mondhatjuk, hogy azt a Bíróság – a Vajnai ítélettel ellentétben – nem is
alkalmazta azt.
A Fratanoló ügy jól példázza a nemzeti bíróságok és a kozmopolita jogrend egyéb
nemzeti szereplői, valamint a strasbourgi Bíróság között folytatott kommunikációt. Az
ügyben eljárt másodfokú bíróság pozitívan reagált a Vajnai ítéletre és – megkeresve a hazai
jog adta lehetőséget – társadalmi veszélyesség hiányában felmentette a kérelmezőt. Ezt, a
strasbourgi döntések akadálytalan átvételét nevezzük a Bíróság monológjának. A
harmadfokú bíróság, az ítélőtábla egyet nem értésében azonban egy nemzeti bíróság és a
strasbourgi Bíróság dialógusának lehettünk tanúi. Az ítélőtábla azonban ügyetlenül
kommunikált, mert mereven leragadt a nemzeti jognál, figyelmen kívül hagyva, hogy a
magyar állam kötelezettséget vállalt az Egyezmény rendelkezéseinek betartására, amelybe a
Bíróság esetjogának figyelembevétele is beletartozik. Ráadásul nemcsak azt hagyta
figyelmen kívül, hogy a Bíróság egy korábbi ítéletében (a Vajnai ítéletben) már korlátot
szabott a hazai jog szerinti büntetőjogi tényállás alkalmazásának, hanem azt is, hogy a
Bíróság mind ebben az ítéletben, mind további hasonló ítéleteiben arányossági vizsgálatot írt
elő a nemzeti bíróságok számára. Az ítélőtábla mereven kötötte magát ahhoz, hogy mivel a
hazai jogszabályok nem írtak elő ilyen vizsgálatot, ezért azt nem is kellett elvégezni.
Hozzáállása azt a helytelen, régimódi bírói felfogást tükrözi, hogy a hazai bírót csak a hazai
jogszabályok kötik, míg bármely nemzetközi norma idegen és irreleváns jelenség a hazai
jogalkalmazásban.
Nem csoda, hogy ha az európai kozmopolita jogrend hazai szinten legfelsőbb szintű
„uralkodója”, a harmadfokú bíróság ilyen megközelítést választott, a kormányzó és jogalkotó
hatalmak sem engedtek az „igazukból”, és az Alkotmánybíróság is csak két év múlva
semmisítette meg a Bíróság által kifogásolt Btk. tényállást.
Érdekes, hogy a magyar kormány az Alkotmánybíróság álláspontját helyezte előtérbe a
Bíróságéval szemben, holott a strasbourgi esetjog az Alkotmánybíróságot is köti. Különösen
aggályos, hogy olyan régi alkotmánybírósági döntésre támaszkodott, amely régen a Bíróság
„vöröscsillagos” ítéletei előtt született. Általában megfigyelhető a hazai bírósági és politikai
gyakorlatban, hogy a hazai alkotmányra (jelenleg Alaptörvényre) és az Alkotmánybíróság
döntéseire szívesebben támaszkodnak, mint az Egyezményre és a strasbourgi Bíróság
esetjogára, holott az utóbbi magasabb szintű és kiforrottabb, csak talán kevésbé alakult ki a
figyelembevételének kultúrája. A helyzet javítása a bíróságok – különösen a felsőbb
bíróságok – felelőssége.
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17. Új c. Magyarország (23954/10, 2011.VII.19.)
A következő ügy szintén a véleménynyilvánítás szabadságával kapcsolatos, de egészen
más kontextusban. Az újságíró kérelmező, Új Péter a Népszabadság című napilap
glosszájában „szarnak” nevezte a Tokaj Kereskedőház olcsó borait, melynek következtében
becsületsértés miatt jogerősen elítélték és megrovásban részesítették. A kérelmező a 10.
Cikkre hivatkozással, véleménynyilvánítási szabadságának megsértése miatt fordult a
Bírósághoz.
A Bíróság az ítéletében ismételte a Fratanoló és a Karsai ítéletekben szereplő elvi
megállapításokat, utalva mindazokra a korábbi döntésekre, amelyekre az alapul vett másik
két ügyben is hivatkozott. Ezen elvi megállapítások lényege, hogy az államokat megilleti
ugyan „bizonyos” mérlegelési mozgástér (margin of appreciation) annak megítélésében,
hogy fennáll-e a jogkorlátozást megalapozó nyomós társadalmi szükséglet, a Bíróság által
gyakorolt európai felügyelet azonban kiterjed mind az alkalmazott jogszabályok, mind azok
alkalmazásának felülvizsgálatára. Ez a felügyelet nem jelenti ugyan a nemzeti bíróságok
szerepének átvételét, de azt sem, hogy csak az ésszerűség, gondosság és jóhiszeműség
vizsgálatára korlátozódna a felülvizsgálat. A Bíróságnak azt kell vizsgálnia, hogy relevánsak
és elegendőek-e a nemzeti hatóságok által a beavatkozás igazolására felhozott indokok, és
hogy a sérelmezett intézkedés arányban állt-e a kitűzött céllal. Ennek vizsgálata során annak
tulajdonít jelentőséget, hogy releváns tények elfogadható elemzése alapján, a 10. Cikkből
következő elvekkel összhangban álló standardok alkalmazásával jártak-e el a hatóságok. Ami
pedig ezeket az elveket illeti, a 10. Cikk nemcsak az előnyös vagy semleges információk és
ideák kinyilvánítását védi, de a támadó, sokkoló vagy zavaró megnyilvánulásokét is,
mégpedig a demokratikus társadalmak pluralizmus, tolerancia és liberális gondolkodás iránti
igényéből következően. Szűken kell értelmezni a véleménynyilvánítás alóli kivételeket, és
kevés tér van a politikai beszéd és a közérdekű kérdések megvitatásának korlátozására.499
A Bíróság további korábbi döntésekre hivatkozással kifejtette, hogy pontosan milyen
tényezők határozták meg a nemzeti bíróságok mozgásterét (margin) a panasz tárgyát képező
ügyben. Kimondta, hogy míg az önkényes befeketítés, mint például a sértő szándékú támadás
kívül esik a védelem körén, a vulgáris stílus önmagában még nem500. Hangsúlyozta a sajtó

499
500

Új c. Magyarország (23954/10, 2011.VII.19., 17-19. bek.).
Loc. cit., 20. bek., hivatkozással a Skałka c. Lengyelország (43425/98, 2003.V.27., 34. bek.) ítéletre.
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jogát bizonyos fokú túlzásra és provokációra.501 Rámutatott arra, hogy egy cég üzleti
hírnévhez fűződő érdekének nincs az emberi jó hírnévhez fűződőhöz hasonló morális
vetülete. A Steel and Morris és a Kuliś és Różycki ügyekre502 hivatkozással rögzítette, hogy
„(…) az üzleti gyakorlatok nyílt megvitatásához fűződő közérdekkel a cégek kereskedelmi
sikeréhez és életképességéhez fűződő érdek áll szemben, ami nemcsak a cég tulajdonosainak és
alkalmazottjainak érdeke, de a tágabb gazdasági jólétet is szolgálja. Ennek következtében az
állam mérlegelési mozgásteret (margin of appreciation) élvez annak meghatározása során, hogy a
jogi szabályozásában milyen eszközöket ad egy cég kezébe az olyan állítások igazságának
vitatására, melyek sérthetik a jó hírnevét, valamint az ebből fakadó kára enyhítésére.” 503

Végül pedig a Bíróság megállapította, hogy a kérelmező olyan értékítéletet tett közzé a
sajtóban, amely ugyan szatirikusan túlzó és támadó volt, azonban elsődleges célja nem az
volt, hogy az érintett termékeket befeketítse az olvasók szemében, hanem az, hogy felhívja a
figyelmet az állami tulajdonlás hátrányaira.
Tekintettel arra, hogy a nemzeti bíróságok nem vették figyelembe a fenti
megfontolásokat, a Bíróság megállapította, hogy nem volt arányos a sérelmezett korlátozás.
Az ítélet indokolásában két helyen, egyrészt a korlátozást megalapozó nyomós
társadalmi szükséglet vizsgálatával kapcsolatban, másrészt a véleménynyilvánítással
szembeni

magánvédekezés

és

kárigény-érvényesítés

nemzeti

jogi

szabályozására

vonatkozóan jelent meg a mérlegelési mozgástér (margin of appreciation) fogalma.
Az előbbi kérdés viszonyában abból, hogy a Bíróság az általános elvek között
„bizonyos” mérlegelési mozgástérre (margin of appreciation) utalt, eddigi tapasztalataink
alapján már sejteni lehet, hogy saját arányossági elemzést fog végezni, és az arányossági
vizsgálat során értékelt tényezők körében lesz figyelemmel a mérlegelési mozgástér
szempontjaira, a doktrína szubsztantív alkalmazását választva.
Ez így is történt. A Bíróság követelményként szabta a nemzeti bíróságok számára, hogy
maguk is végezzenek „elfogadható” arányossági vizsgálatot. Lefektette mindazokat a
szempontokat, amelyeket ő maga figyelembe vett az általa elvégzett arányossági vizsgálat
során, ezzel jelezve, hogy milyen elemzést tart elfogadhatónak. Mivel a nemzeti bíróságok
által elvégzett vizsgálat a Bíróság megítélése szerint nem vett figyelembe valamennyi
releváns körülményt, illetve nem megfelelően súlyozta a figyelembe vett tényezőket, a
Bíróság – a doktrína szubsztantív alkalmazásnál megszokott módon – megállapította az
501
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egyezménysértést, tekintettel arra, hogy nemzeti szinten nem történt meg a releváns tények
„elfogadható” elemzése.
A Bíróság részletesen kifejtette, hogy milyen tényezők játszottak szerepet abban a
mozgástérben (margin), amit az állam a korlátozást megalapozó nyomós társadalmi
szükséglet fennállásának megítélésében élvezhet. Kiderül az ítéletéből, hogy talált az állam
javára demokrácia tényező által támogatott közérdeket, tekintve, hogy a kereskedelmi siker
és életképesség az általános gazdasági jólétet szolgálja. Erre figyelemmel ismerte el az állam
mozgásterét abban, hogy miként határozza meg a védekezés és kárenyhítés eszközeit. Egyéb
tényezők is szerepet játszottak azonban a mérlegelésében. Úgy tűnik, hogy a bortermékminőség (mint „üzleti gyakorlat”) megvitatását olyan közérdekű kérdésnek tekintette, ami
szűkítette az állam mozgásterét („szűken kell értelmezni a kivételeket”, „kevés tér van”). A
sajtó szabadsága ismét csak szűkítő tényezőként volt jelen. Az üzleti hírnév mögött pedig
nincs morális aspektus, ami a demokrácia érv alapján tágíthatta volna a mozgásteret.
A fentiek szerint tehát az arányossági tesztben a kérelmező oldalán három ponton
(közérdekű kérdés nyílt megvitatása, sajtószabadság, morális vetület hiánya) szerepelt a
demokrácia tényező, az állam oldalán pedig csak egyen (a tágabb gazdasági jólét biztosítása).
Ezért is van az, hogy végül a mérlegelési mozgástér (margin of appreciation) doktrína
szubsztantív alkalmazása során a mérleg nyelve a kérelmező javára billent, hiszen az ő jogát
jobban súlyozták a mozgástér tényezői (illetve annak demokrácia tényezője), mint a
korlátozás okát képező köz- és magánérdeket.
A Bíróság konkrét támpontot adott a nemzeti bíróságok részére a korlátozást
megalapozó nyomós társadalmi szükséglet azonosításában meghagyott mozgástér határainak
felismeréséhez azzal, hogy kimondta, a vulgáris stílust önmagában még tolerálni kell, az
önkényes „befeketítést” azonban már nem. Azzal kapcsolatban viszont, hogy az állam milyen
jogi eszközökkel biztosítja a támadásokkal szembeni védekezés lehetőségét, már nem
rögzítette a mozgástér határait, és nem is társított jelzőt az e körben engedett mozgástérhez.
Feltehetjük, hogy ez a kérdés nem is annyira a mérlegelési mozgástérhez (margin of
appreciation), mint inkább a tagállami implementációs szabadsághoz tartozott.
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18. Shaw c. Magyarország (6457/09, 2011.VII.26.)
A családi élet tiszteletben tartásához való joggal kapcsolatos Shaw ügyben a Bíróság az
egy hónappal korábban született Németh ítélettel azonos módon alkalmazta a mérlegelési
mozgástér (margin of appreciation) doktrínát.
Az ügy előzménye, hogy a Franciaországban élő ír állampolgárságú kérelmező, Leslie
James Shaw 2005-ben elvált magyar feleségétől. Közös gyermeküket az anyánál helyezték
el, míg a kérelmezőt kapcsolattartási jog illette meg. Az anya azonban 2007-ben jogellenesen
kivitte a gyermeket Franciaországból, és ezt követően a kérelmező három és fél évig nem
láthatta a gyermekét annak ellenére, hogy pert nyert Magyarországon annak jogellenes
külföldre vitele miatt, valamint hogy a francia bíróság a kizárólagos szülői felügyelete alá
helyezte a gyermeket. A magyar bírósági ítéletet ugyanis nem hajtották végre, a kérelmező
kapcsolattartás

érvényesítésére

irányuló

keresetét

a

magyar

bíróság

elutasította,

Magyarországon tett büntető feljelentéseit figyelmen kívül hagyták, végül pedig az anya
eltűnt a gyermekkel, és a magyar hatóságoknak „nem sikerült” őket felkutatni.
A kérelmező a 8. Cikkre hivatkozással azt sérelmezte, hogy a magyar hatóságok
elmulasztották megtenni az ésszerű és megfelelő lépéseket a gyermek visszavitele érdekében.
Mivel az ítélet felépítése és logikája teljes mértékben megegyezik a már elemzett
Németh ítéletével, felesleges azt részleteiben ismertetni, elég a leglényegesebb pontokra és a
két ügy közötti eltérésekre rámutatni.
Először is – a Németh ügyhöz hasonlóan – a mérlegelési mozgástér (margin of
appreciation) jelen ügyben is a védett jog biztosítására irányuló pozitív kötelezettség
teljesítési eszközének megválasztásához kapcsolódott. Az illetékes nemzeti hatóságoknak
(bíróságoknak) magánérdekeket kellett ésszerűen mérlegelniük, és – valamennyi releváns
érdek figyelembevételével – hatékony, gyors intézkedésekkel kellett azok között egyensúlyt
teremteniük. A Shaw ügyben is megjelent továbbá Németh ügy elemzésénél azonosított
„Keegen tévedés”504, vagyis az, hogy belekeveredik a tisztán magánérdekek közötti
egyensúlyozással kapcsolatos témába a közérdek tényező.
A két ügy közötti nem érdemi eltérés, hogy a Shaw ügyben a Bíróság nem a Glaser
ügyre, hanem más ügyekre, köztük a Glaser ügyben is hivatkozott Hokkanen ügyre505 vezette
vissza a „minden ésszerűen megkövetelhető szükséges lépés” követelményét. Ezen kívül a
Shaw ügyben utalt a Bíróság arra is, hogy az Egyezményt a nemzetközi jog elveivel
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összhangban kell alkalmazni, különös tekintettel a Hágai Egyezményre506, amely előírja a
jogellenesen elvitt vagy visszatartott gyermekek azonnali visszavitelét. Ezzel az ügyben –
burkolt módon – megjelent a kérelmező oldalán a konszenzus tényező, szűkítve az állam
mozgásterét (margin), vagyis fokozva azt a hatékonysági követelményt, amelyet a gyermek
visszavitelét célzó állami intézkedéseknek ki kellett volna elégíteniük.
A Bíróság az adott ügy elemzésére rátérve – az Ignaccolo-Zenide ügyre507
hivatkozással – kifejtette, hogy vizsgálnia kell, miszerint a hazai hatóságok „adekvát” és
„hatékony” erőfeszítéseket tettek-e annak biztosítása érdekében, hogy a gyermek
visszakerüljön az apjához.508 A hatékonyság Németh ügyből megismert követelménye tehát
itt kibővült az adekvátság követelményével, bár ez nem lényeges eltérés, ugyanis az
adekvátság követelménye a Németh ítéletből is kiolvasható.
Végül pedig az adekvátság és a hatékonyság vizsgálata körében a Bíróság
megállapította, hogy Magyarországon elhúzódott a gyermek jogellenes külföldre vitele miatt
indított bírósági eljárás, majd egy év telt el az annak során meghozott ítélet végrehajtására
irányuló eljárás megindításáig, továbbá a végrehajtás során csak önkéntes teljesítésre hívták
fel az anyát, és csak egyszeri enyhe bírságot szabtak ki vele szemben. Nem rendeltek el soron
kívüli eljárást, nem hívták segítségül a rendőrséget, nem szabtak ki ismételten bírságot,
melynek következtében az apa több mint három és fél éven keresztül nem láthatta a
gyermekét. Mindezekre tekintettel a Bíróság itt is – ismételve, hogy az államot egyébként
megilleti a mérlegelési mozgástér (margin of appreciation) az „érintett területen” –
megállapította a 8. Cikk sérelmét. A magyar állam tehát ebben az ügyben is megbukott a
hatékonyság (és adekvátság) tesztjén.

19. Hegedűs c. Magyarország (11849/07, 2011.XI.3.)
A Hegedűs ügy a tulajdon védelmével kapcsolatos. Hegedűs Károly ellen 1992-ben
büntetőeljárást indítottak csalás és magánokirat-hamisítás alapos gyanúja miatt, és a
büntetőeljárás idejére zár alá vették házát és autóját. Hiába panaszkodott az intézkedés ellen,
a zár alá vételt csak 2006-ban, jogerős felmentésével egyidejűleg oldották fel. A zár alá vétel
tizennégy éves tartama alatt nem rendelkezhetett vagyonával, ami miatt a javai tiszteletben
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tartásához való joga megsértésére hivatkozással, az Első Kiegészítő Jegyzőkönyv 1. Cikke
alapján a Bírósághoz fordult.
Az ítélet az Immobiliare Saffi ügyre509 hivatkozással rögzítette, hogy a javak zár alá
vétele a használat korlátozásának minősül, és az ilyen beavatkozásnak a közérdekből fakadó
és az egyén alapvető jogainak védelme iránti követelmények helyes egyensúlyán kell
alapulnia. Ezzel kapcsolatban a Bíróság – még mindig az Immobiliare Saffi ítéletet idézve –
kifejtette, hogy
„[é]sszerű arányossági kapcsolatnak kell lennie az igénybe vett eszközök és az elérendő cél
között. Annak megállapítása során, hogy teljesül-e e követelmény, a Bíróság elismeri, hogy az
állam széles mérlegelési mozgásteret (margin of appreciation) élvez mind a végrehajtási eszközök
megválasztásában, mind pedig annak megítélésében, hogy a végrehajtás következményei
igazoltak-e közérdekből, a kérdéses jogszabály céljának elérése érdekében. Az olyan területen,
mint a lakáskérdés, amely központi szerepet játszik a modern társadalmak jóléti és
gazdaságpolitikájában, a Bíróság tiszteletben tartja a jogalkotó arra vonatkozó értékítéletét, hogy
mi áll a köz érdekében, hacsak ez az értékítélet nem nélkülöz minden ésszerű alapot.”510

Ezt követően a Bíróság azt vizsgálta, hogy a hatóságok helyes egyensúlyt állítottak-e fel
a közérdekből fakadó igények és a kérelmező alapvető jogainak védelme között. Elismerte,
hogy a zár alá vétel az államot megillető széles mérlegelési mozgástér (margin of
appreciation) körébe esett a polgári jogi igények kielégítésének biztosítása érdekében.
Jelentőséget tulajdonított azonban annak, hogy az intézkedés tizennégy éven keresztül volt
érvényben a per elhúzódása miatt, amelyről (ugyanebben az ítéletben) megállapítást nyert,
hogy nem felelt meg az ésszerű időn belüli elbírálás 6. Cikk 1. bekezdésében meghatározott
követelményének, és amely végül a kérelmező felmentésével zárult. Figyelembe vette
továbbá a Bíróság, hogy a kérelmező nem igényelhetett kártalanítást. Mindezekből pedig azt a
következtetést vonta el, hogy a korlátozás túlzott terhet jelentett a kérelmezőnek, vagyis hogy
nem valósult meg a helyes egyensúly. Megállapította tehát az Első Kiegészítő Jegyzőkönyv 1.
Cikkének sérelmét.
Az ítéletből megtudtuk, hogy a felelős állami szerveknek – jelen esetben a
büntetőügyben eljáró bíróságnak – helyes egyensúlyt kell felállítaniuk a javak zár alá
vételéhez fűződő közérdek és a tulajdonosi jogok gyakorlásához fűződő magánérdek között.
Az Első Kiegészítő Jegyzőkönyv 1. Cikkénél megszokott módon széles mérlegelési
mozgásteret (margin of appreciation) élveznek mind a beavatkozással elérni kívánt cél, mind
pedig a cél elérése érdekében alkalmazott eszköz arányosságának vizsgálatánál. A cél
509
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arányosságának vizsgálata a cél legitimitásának vizsgálatához kapcsolódik. Jelen esetben a cél
a tágabb értelemben vett „lakáskérdéshez” kapcsolódott, amelyet a Bíróság legitim célként
szokott elfogadni. A Bíróság tiszteletben tartotta a jogalkotó arra vonatkozó értékítéletét, hogy
ezzel kapcsolatban mi a köz érdeke, és milyen eszköz szükséges annak érvényre juttatásához.
Ezért sem kifogásolta magát a zár alá vétel intézményét a büntetőügyekben felmerülő polgári
jogi igények biztosítása céljából. Ugyanakkor nemcsak a jogalkotó, de a bíróságok
mozgásterét is elismerte abban, hogy polgári jogi igények felmerülése esetén alkalmazzák-e a
tulajdonjog ilyen korlátozását. A doktrína strukturális alkalmazásának lehetünk tanúi, ugyanis
a Bíróság csökkentett a felülvizsgálat intenzitásán a „széles” mozgástérre tekintettel. A
mozgástér határa annak „széles” jellegéből következően az volt, ha a jogalkotói vagy
jogalkalmazói választás ne nélkülözzön „minden ésszerű alapot”. Mivel a zár alá vétel
önmagában átment ezen a teszten, így elrendelése az állami mozgástér körébe esett.
Az ésszerűségi teszt kritériumaként azonban megjelent az a követelmény, hogy az
alkalmazott eszköz ne jelentsen „túlzott terhet” (excessive burden) a kérelmezőnek.
Amennyiben ugyanis ilyen terhet jelent, úgy felborul az intézkedéssel célzott közérdek és a
kérelmező magánérdeke közötti helyes egyensúly. A Bíróság e körben figyelembe vette az
intézkedés jelentősen – a tisztességes eljárás követelményébe ütközően – elhúzódó tartamát
(az időtényezőt), azt, hogy az eljárás a kérelmező felmentésével zárult, valamint azt, hogy
nemzeti szinten semmiféle kártalanítást nem kaphatott a kérelmező. Mindezekre tekintettel
állapította meg, hogy a zár alá vétel hosszas fenntartása túlzott terhet jelentett a kérelmezőnek,
felborítva a helyes egyensúlyt.
Összefoglalva a Hegedűs ítélet tapasztalatait, megállapítható, hogy a javak
használatának korlátozásával kapcsolatos hasonló ügyekben széles a mozgástér (margin) a
szabályozási eszközök megválasztásában, és annak eldöntésében, hogy mi a korlátozásra okot
adó közérdek. A mérlegelés mércéje a széles mozgástérre tekintettel a „nyilvánvaló
ésszerűtlenség”, ami igen enyhe arányossági mérce. Az ennek való megfelelést a Bíróság az
összes körülmény alapján vizsgálja. A döntő tényező, hogy az összes körülmény fényében
túlzott-e a teher a kérelmezőn. A Hegedűs ügyben az volt, mert a korlátozás hosszú évekig
elhúzódott, ami majdnem felért egy elkobzással, hiszen a kérelmező nem kapott kártalanítást.
Az államot – mind annak jogalkotó, mind jogalkalmazó szervét – széles mozgástér illette meg
mind a korlátozás célja, mind pedig annak eszköze tekintetében, azonban még ebbe a szélesen
meghúzott szabad mérlegelési térbe sem fért bele az a nyilvánvalóan ésszerűtlen intézkedés,
hogy egy tulajdonost tizennégy évre elzárjanak javai élvezetétől.
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20. Kalucza c. Magyarország (57693/10, 2012.IV.24.)
A Kalucza ügy érdekes példája a mérlegelési mozgástér (margin of appreciation)
8. Cikkel kapcsolatos alkalmazásának. Kalucza Matild problémája abból fakadt, hogy meg
kellett osztania otthonát volt (nem regisztrált) élettárásával, tekintettel arra, hogy az utóbbié
volt a lakás felének tulajdona. A volt élettársak között elmérgesedett a viszony, ezért
összezárva mindketten rendszeresen egymásnak támadtak. A kérelmező azt sérelmezte a
8. Cikkre hivatkozással, hogy az állam nem szüntette meg a kölcsönös bántalmazások talaját
képező helyzetet, vagyis hogy a bíróságok nem teljesítették távoltartási kérelmét és nem
rendezték a közös lakás tulajdoni és használati viszonyait.
A Bíróság az ítéletében két helyen hivatkozott mérlegelési mozgástérre (margin of
appreciation). Először az érvei bevezetése körében, azután pedig a konklúzió levonásakor,
visszautalva a mozgástér létezésére.
A Bíróság rögzítette, hogy az államot pozitív kötelezettség terhelte a kérelmező
erőszaktól való megvédése érdekében, függetlenül attól, hogy maga a kérelmező is
erőszakosan viselkedett. Ezzel kapcsolatban a Sandra Janković ügyre511 hivatkozással
hangsúlyozta, hogy
„(…) a feladata nem az, hogy átvegye a kompetens magyar hatóságok helyét annak
meghatározásában, hogy melyek a legjobb módjai az egyének személyes integritás elleni
támadásokkal szembeni megvédésének, hanem az, hogy az Egyezmény szempontjából
felülvizsgálja e hatóságoknak az őket megillető mérlegelési hatalom (power of appreciation)
gyakorlása során hozott döntését.”512

(Megjegyzendő, hogy az egységes fogalomhasználat érdekében itt is mérlegelési
mozgástérre (margin of appreciation) lehetett volna cserélni a mérlegelési hatalomra (power of
appreciation) hivatkozást.)
A Sandra Janković ügyre513 hivatkozással a Bíróság itt is azt fejezte ki, hogy a felelős
nemzeti

hatóságok

dolga

kiválasztani,

milyen

eszközök

útján

teljesítik

pozitív

kötelezettségüket (az eszközök megválasztása terén szabadságot élveznek), a Bíróság azonban
felülvizsgálja az alkalmazott eszközök hatékonyságát. A Bíróság számára nem az fontos, hogy
milyen eszközöket vettek igénybe a kérelmező jogának megvédése érdekében, hanem az, hogy
az igénybe vett eszközök közül legalább egy hatékony legyen.
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A Bíróság a hatékonyság tárgyában elvégzett felülvizsgálat eredményeként az állam
terhére rótta, hogy az illetékes hazai bíróság másfél évig nem döntött a kérelmező távoltartási
kérelméről. Nem tulajdonított jelentőséget annak, hogy két meghallgatás is azért maradt el,
mert egyszer a kérelmező nem jelent meg közlekedési sztrájk miatt, másodszor pedig az
ellenérdekű fél kért indokoltan halasztást. A Bíróság azt is az állam terhére rótta, hogy az
illetékes bíróság végül amiatt utasította el a kérelmező távoltartási kérelmét, mert a nem
regisztrált volt élettársakra nem terjedt ki a vonatkozó törvény hatálya. A Bíróság úgy ítélte
meg, hogy e kategóriát nem lett volna szabad kihagyni a jogszabály védelmi köréből, és az
állam terhére rótta a távoltartás elmaradását. Mindkét félre kiterjedő kölcsönös távoltartást
tartott volna indokoltnak, figyelmen kívül hagyva, hogy a másik fél részéről nem volt erre
irányuló kérelem. Végül pedig anélkül rótta az állam terhére, hogy felfüggesztve álltak a
tulajdoni és használati viszonyok rendezésére irányulóan a kérelmező által indított perek, hogy
vizsgálta volna a felfüggesztések okának megalapozottságát és a perek folytatásának objektív
lehetőségét.
Következtetésként a Bíróság megállapította, hogy – „az államot ezen a területen
megillető mérlegelési mozgástér (margin of appreciation) ellenére”514 – a magyar hatóságok
nem teljesítették ésszerű időn belül a pozitív kötelezettségüket.
Az ítéletben foglaltak alapján joggal merül fel a kérdés, hogy helyesen ítélte-e meg a
Bíróság az állam által a kérelmező kérelmei alapján tett intézkedések megfelelőségét, és
helytállóan ítélte-e úgy, hogy lehetett és kellett volna többet tenni annál, mint amit a hazai
bíróságok a kérelmező ügyében megtettek. Talán ebben a kérdésben a hazai bíróságok nagyobb
szakértelmére és helyzetismeretére (kompetenciájára) lehetett volna hagyatkozni.
Felmerül továbbá a kérdés, hogy mi értelme a pozitív kötelezettségek teljesítésére
szolgáló eszközök közötti szabad választást hangsúlyozni mérlegelési mozgástérre (margin of
appreciation) hivatkozással olyan helyzetben, amikor a védelmet igénylő személy kérelmei és
folyamodványai határozzák meg azokat az eljárásokat, és jelölik ki azokat a kereteket, amelyek
között az állam védelmet nyújthat. Ilyen körülmények között az államnak vajmi kevés
választási szabadsága van abban, hogy milyen eszközökkel érvényesíti a védendő jogot.
Vannak továbbá olyan helyzetek – a kérelmező problémája is ilyennek látszik – amelyekben az
állam szinte tehetetlen, így felelősségre sem kellene vonni amiatt, mert nem hatékony a
fellépése. Az ilyen helyzetekhez különösen nem illik a mérlegelési „hatalom” („power” of
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appreciation) fogalomhasználat515, hatalom ugyanis nincs az állam kezében a helyzet
rendezésére.
Jelen esetben talán helyesebb lett volna, ha a Bíróság mozgásteret (margin) enged a hazai
bíróságoknak – azok jobb helyzet- és ügyismeretére tekintettel – annak megítélésében, hogy
fennállt-e egyáltalán a pozitív kötelezettség. Ésszerűtlenség és önkényesség hiányában
hiányában pedig meg kellett volna elégedni azzal, amit a hazai bíróságok az adott körülmények
között tenni tudtak.

21. Tatár és Fáber c. Magyarország (26005/08 és 26160/08, 2012.VI.12.)
Tatár József és Fáber Károly ügye ismét a véleménynyilvánítási szabadsággal
kapcsolatos. A kérelmezők 2007 februárjában szennyes ruhát teregettek az Országház
kerítésére feszített kötélre a nemzet szennyesének kiteregetése jelképéül, válaszoltak a
megjelent

újságírók

kérdéseire,

majd

13

perc

múlva

elhagyták

a

helyszínt.

„Gyülekezésükről” a gyülekezésről szóló törvényben foglaltak szerint nem értesítették
előzetesen a rendőrséget, ezért az fejenként 80 000 forint bírsággal sújtotta őket, amit a
bíróság helybenhagyott, gyülekezésnek tekintve a kérelmezők fellépését.
A kérelmezők az Egyezmény 10. Cikkre hivatkozással, véleménynyilvánítási
szabadságuk megsértése miatt fordultak a Bírósághoz.
A Bíróság – a már megszokott módon – ebben az ítéletben is a beavatkozás
demokratikus társadalomban fennálló szükségességének vizsgálatánál utalt mérlegelési
mozgástérre (margin of appreciation). A téma „általános elvek” részében a Fratanoló és a
Karsai ítéletekben foglaltakkal azonos ügyekre hivatkozott. Az azokban lefektetett elvek
szerint tehát „bizonyos” mozgástér van a szükségesség megítélésében, a Bíróság azonban
elvégzi a felülvizsgálatot mind a hazai jogi normákra, mind pedig azok alkalmazására
vonatkozóan. A véleménynyilvánítási szabadság alóli kivételeket megszorítóan kell
értelmezni, és meggyőzően alá kell támasztani a szabadság bármilyen korlátozását.
Különösen kevés lehetőség van politikai beszéd vagy közérdekű kérdéseket érintő vita
korlátozására. A Bíróság nem kívánja átvenni a nemzeti bíróságok helyét, azonban
felülvizsgálja az azok által a mérlegelési mozgástér keretein belül hozott döntéseket. Ez a
felülvizsgálat pedig nem korlátozódik annak vizsgálatára, hogy az állam ésszerűen, gondosan
és jóhiszeműen gyakorolta-e az őt megillető „diszkréciót”, hanem az ügy egészét tekinti, a
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véleménynyilvánítás tartalmára és kontextusára is kiterjedően. Különösen az bír
jelentőséggel, hogy a nemzeti hatóságok „releváns és elegendő” indokokat hoztak-e fel a
korlátozás igazolására, és hogy az intézkedésük arányos volt-e az elérendő legitim célhoz
képest. Ennek során a Bíróságnak meg kell győződnie arról, hogy a nemzeti hatóságok a
releváns tények elfogadható elemzésére alapították e döntésüket, olyan standardok
alkalmazásával, amelyek összhangban vannak a 10. Cikkből következő elvekkel. A 10. Cikk
általi védelem pedig nemcsak a kedvező vagy semleges, de a támadó, sokkoló vagy zavaró
„információkra” és „ideákra” is kiterjed a demokratikus társadalom pluralizmus, tolerancia és
liberális gondolkodás iránti követelménye alapján.516
Ezen elvek jelen ügyben való alkalmazása során a Bíróság megállapította, hogy a
kérelmezők megnyilvánulása politikai véleménynyilvánítás volt, nem pedig gyülekezés.
Fellépésük rövid időtartama alatt nem is lett volna lehetőség többeket bevonó gyülekezést
megvalósítani. Nem volt szükség a szereplés koordinálására, így indokolatlan lett volna a
rendőrség értesítése. A nemzeti bíróság és a kérelmezett kormány által felhozott érvek tehát
nem voltak „relevánsak és elegendőek” a korlátozás „szükségességének” alátámasztásához,
tekintettel arra is, hogy a hasonló fellépés bírsággal sújtása „dermesztő hatású” (chilling
effect) lehet a „közbeszéd” (public speech) tartására nézve.
A Karsai ügyhöz hasonlóan a Bíróság itt is „bizonyos” mozgásteret (margin) állapított
meg, és az ilyenkor megszokott módon – a figyelembe vett tényezők felsorolásával –
elvégezte az arányossági vizsgálatot. A figyelembe vett szempontok között rögzített ugyan
egy

a

mozgásteret

demokratikus

megfontolások

alapján

szűkítő

tényezőt

–

a

véleménynyilvánítási szabadság politikai jellegét –, azonban a hagyományos arányossági
mércével mért, nem vezetett be szigorúbb tesztet egy strukturális értelemben vett szűkebb
mozgástér jeleként. Az általa elvégzett arányossági vizsgálat eredményeként megállapította,
hogy a rendőrség és a bíróság nem adtak releváns és elegendő indokot a
véleménynyilvánítási szabadság korlátozásához. A relevancia és elegendőség vizsgálatakor
minden bizonnyal figyelemmel volt a politikai véleménynyilvánítás demokratikus
fontosságára, és erre – mint mozgástér tényezőre – tekintettel kevésbé volt megengedő annak
megítélésekor, hogy milyen korlátozási indokot fogad el. Ez a megközelítés pedig a
mérlegelési mozgástér (margin of appreciation) doktrína szubsztantív alkalmazására utal.
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22. K.M.C. c. Magyarország (19554/11, 2012.VII.10.)
A K.M.C. ügy – a Rózsa ügyhöz hasonlóan – a bírósághoz való joggal kapcsolatos. A
kérelmező, aki anonimitást kért a Bíróságtól, amiatt nyújtotta be kérelmét, mert 2010
szeptemberében – újonnan alkotott törvény adta lehetőséggel élve – indokolás nélkül
megszüntették kormánytisztviselői jogviszonyát. Nem volt értelme emiatt munkaügyi
bírósághoz fordulnia, hiszen indokolás hiányában nem tudta vitatni a felmentés
megalapozottságát. A 6. Cikk 1. bekezdésére hivatkozással, a bírósághoz való hozzáférés
jogának sérelme miatt kért orvoslást a Bíróságtól.
A Bíróság az ítéletében a bírósághoz való jog szabályozása körében ismert el
mérlegelési mozgásteret (margin of appreciation). Az Osman ügyre517 hivatkozással
kifejtette, hogy
„[A bírósághoz való hozzáférés joga] nem feltétlen; lehetőség van a korlátozására, mert a
természete folytán állami szabályozást igényel. Ezzel kapcsolatban a szerződő államok bizonyos
mérlegelési mozgásteret (margin of appreciation) élveznek, de az Egyezményben foglalt
követelményeknek való megfelelés megítélése a Bíróságé. Meg kell győződnie arról, hogy az
alkalmazott korlátozások nem szűkítették vagy csökkentették-e olyan módon vagy mértékben az
egyénnek engedett hozzáférést, hogy az sértse a jog lényegi tartalmát. Ezen kívül a korlátozás
nincs összhangban a 6. Cikk 1. bekezdésével, ha nem legitim célt szolgál, és nincs ésszerű
arányossági kapcsolat az alkalmazott eszközök és az elérni kívánt cél között.”518

Eddig a Bíróság nem világított rá, hogy honnan ered a mérlegelési mozgástér (margin of
appreciation). A következő bekezdésben azonban utalni látszik arra, hogy magából az
Egyezményből:
„(…) az Egyezmény 6. Cikkének 1. bekezdése választási szabadságot ad a szerződő
államoknak abban, hogy milyen eszközökkel valósítják meg a bírósághoz való hozzáférést a
jogrendszerükben; a Bíróságnak csak annyi a feladata, hogy megvizsgálja, az általuk választott
eljárás megfelel-e a tisztességes eljárás követelményének.”519

A Bíróság itt az Imbrioscia ítéletre hivatkozott, amely nem a bírósághoz való
hozzáféréssel, hanem a büntetőeljárásban való vádlotti védekezéssel kapcsolatos, tehát
kevésbé bír relevanciával. Ezen kívül az a szabályozási szabadság, amely abból következik,
hogy az Egyezmény nem szabályoz valamely kérdést részleteiben, nem mérlegelési
mozgástéren (margin of appreciation) alapul, hanem az implementációs szabadság körébe
esik. Mérlegelési mozgástér csak ott juthat szerephez, ahol a szabályozásban megjelenik a
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Osman c. Egyesült Királyság (23452/94, 1998.X.28., 147. bek.).
K.M.C. c. Magyarország (19554/11, 2012.VII.10., 32. bek.). A kiemelés tőlem.
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védett jog korlátozása, annak során ugyanis mérlegelni kell az érintett érdekeket. Az
Egyezmény az implementációs szabadságot engedi, míg a mérlegelési mozgástér forrása a
Bíróság.
Mindenesetre a Bíróság a fenti elveket az adott ügyre vonatkoztatva megállapította,
hogy indokolás hiányában lehetetlen volt sikeresen vitatni a felmondást, így a bírósághoz
fordulás joga olyan lényeges tartalmi hiányosságokban szenvedett, amely megfosztotta a
kérelmezőt a hatékony bírói jogvédelem lehetőségétől, vagyis megvalósította a 6. Cikk 1.
bekezdésének sérelmét.
Az ítélet indokolása meglehetősen sommás, de azért megállapítható belőle, hogy a
Bíróság úgy ítélte meg, hogy a bírósághoz való hozzáférés joga a „lényegi tartalmát” (very
essence) tekintve sérült,520 így a sérelmezett korlátozás az államot megillető mérlegelési
mozgástér (margin of appreciation) határain kívül esett. A legitim cél szolgálatának
vizsgálatára – bár az ítélet az Osman ügyből átvéve ezt is idézi – nem került sor, és az ésszerű
arányossági kapcsolat elemzése sem jelent meg az ítéletben.
Az ügy valódi érdekessége azonban az, hogy a döntéshozó bírói kamara (Chamber)
tagjai nem voltak egyetértésben abban, hogy milyen tényező határozta meg a mérlegelési
mozgásteret (margin of appreciation). A többségi álláspontot képviselő ítélet indokolásából
nehéz kihámozni, hogy a Bíróság milyen mozgástér tényezőre volt figyelemmel. Valahol a
demokrácia tényező alapú mérlegelés és az egyszerű implementációs szabadság határterületén
járunk, de nehéz bármelyik mellett is állást foglalni. Albuquerque bíró azonban kifejtette
különvéleményében, hogy megítélése szerint az európai konszenzusnak kellett jelentőséget
tulajdonítani, és a sérelmezett korlátozás a konszenzusnak való meg nem felelés miatt (tehát
nem a védett jog lényegi tartalmának sérülése miatt) lépett túl a mozgástéren. Albuquerque
bíró az Európai Szociális Chartában és az Európai Unió Alapjogi Chartájában testet öltő
jelentős európai konszenzusra hivatkozott az elbocsátások indokolásának szükségességére
vonatkozóan, azt az álláspontot foglalva el, hogy mérlegelési mozgástér csak az európai
konszenzus által kijelölt kereteken belül illeti meg az államot. Külön kiemelte, hogy
Magyarországot az Európai Unió tagállamaként köti az Alapjogi Charta, így az Európa
Tanács égisze alatt megkötött Egyezmény keretein belül sem élvezhet alacsonyabb
standardokat. A hivatkozott két nemzetközi okmányra az ítélet indokolása is utalt, de nem a
mérlegelési mozgástér körében, hanem csak megemlítvén, hogy ezek alapján a hazai
Alkotmánybíróság is megsemmisítette a vitatott törvényi rendelkezést.
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A Bíróság úgy fogalmazott, hogy „ez a jogi felállás a kereseti jog teljes kiüresítésének számít” (K.M.C. c.
Magyarország (19554/11, 2012.VII.10., 34. bek.).
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23. Fáber c. Magyarország (40721/08, 2012.VII.24.)
A magyar ügyek közül a véleménynyilvánítási és a gyülekezési szabadság ütközésével
kapcsolatos Fáber ügy osztotta meg leginkább a Bíróságot. A héttagú bírói kamarából
(Chamber) négy bíró fűzött párhuzamos vagy különvéleményt az ítélethez.
Fáber Károly a Tatár és Fáber ügy megindítása után nem sokkal azért fordult ismét a
Bírósághoz, mert hat órán át fogva tartották és 50 000 forint pénzbírsággal sújtották amiatt,
hogy 2007. május 9-én az MSZP által tartott rasszizmus-ellenes tüntetés iránti ellenszenvét
és a szomszédos Jobbik tüntetés iránti szimpátiáját kifejezve a két tüntető tábor közelében
árpádsávos zászlót lobogtatott a pesti Duna-parton (ahol a Második Világháború idején
tömegesen mészároltak le zsidókat és cigányokat), és ezt a rendőrség felhívására sem hagyta
abba. Álláspontja szerint a 10. Cikkbe ütközött véleménynyilvánítási szabadságának
korlátozása.
Az

ügy

a

témánk

szempontjából

azért

különleges,

mert

a

kérelmező

véleménynyilvánítási szabadsága állt szemben a tüntető táborok gyülekezési szabadságával,
amely kettősség megosztotta a strasbourgi bírákat abban, hogy a kérelmező oldaláról vagy az
ellentétes oldalról kell-e vizsgálni a mérlegelési mozgásteret (margin of appreciation), hogy
ettől függően széles-e vagy szűk a mozgástér, és hogy mi következik belőle.
A Bíróság ebben az ítéletben is a szokásos, utoljára a Tatár és Fáber ügyben
hivatkozottakkal azonos elvi tételekre alapozta döntését. A mérlegelési mozgástérrel (margin
of appreciation) kapcsolatos megállapítások lényegét röviden összefoglalva: az állam
„bizonyos” mozgásteret élvez annak megítélésében, hogy fennáll-e a beavatkozást igazoló
nyomós társadalmi szükséglet. A békés gyülekezés megóvása érdekében fennálló pozitív
kötelezettség körében „széles diszkréció” illeti meg abban is, hogy milyen ésszerű és
alkalmas eszközökkel biztosítja a békés gyülekezést, illetve abban, hogy hogyan mérlegel az
azonos védelmet érdemlő alapvető jogok között. Széles a „diszkréciója” abban is, hogy
hogyan értékeli a biztonsági és zavarási kockázatokat, valamint hogy milyen eszközt ítél
megfelelőnek azok elhárítása érdekében, illetve hogy hogyan előzi meg az erőszakot és a
rendzavarást.
Ezeket az elvi megállapításokat elfogadva – az egységes fogalomhasználat
szükségességét nem ismételve – érdemes nyomban rátérni az ítéletben, valamint a hozzá
fűzött egy különvéleményben és két párhuzamos véleményben kifejtett különböző
álláspontok elemzésére.
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A többségi álláspont nem a kérelmező véleménynyilvánítási szabadsága felől, hanem az
ellentétes oldalról, a gyülekezési jogukat gyakorlók szempontjából közelítette meg a
mozgástér (margin) kérdését. Széles mozgásteret látott megállapíthatónak azon az alapon,
hogy a nemzeti hatóságoknak egyenlő védelmet érdemlő egyezményes jogok (a kérelmező
véleménynyilvánítási és mások gyülekezési szabadsága) között kellett egyensúlyozniuk.
Indokolása szerint az államot pozitív kötelezettség terhelte a gyülekezési jogukat békésen
gyakorló tüntetők megóvása érdekében, a pozitív kötelezettség pedig a Bíróság gyakorlata
szerint széles mozgásteret feltételez a kötelezettség teljesítését szolgáló eszközök
megválasztásában. A széles mozgásteret az indokolja, hogy a nemzeti hatóságok jobb
helyzetben vannak a biztonsági kockázatok értékeléséhez és az azok elhárítására szolgáló
eszközök megválasztásához.
Azt gondolhatnánk, hogy az ítéletben többször is hivatkozott széles mozgástérre
(margin) tekintettel a Bíróság megengedőbb volt a kérelmező véleménynyilvánítási
szabadságának korlátozásával szemben. Azonban a további indokolásból kiderül, hogy ez
korántsem volt így. A Bíróság ugyanis – többszörös arányossági vizsgálat elvégzését
követően – megállapította, hogy a kérelmező nem lépett fel támadóan, nem veszélyeztette a
tüntetőket, így nem volt arányos őt őrizetbe venni és bírsággal sújtani zászlólobogtatással
kinyilvánított politikai véleménye miatt. A korlátozás tehát nem volt szükséges egy
demokratikus társadalomban, vagyis nem indokolta azt nyomós társadalmi szükséglet, és
nem voltak relevánsak és elegendőek a nemzeti hatóságok által annak igazolására felhozott
indokok.
Teljesen logikus Keller bíró különvéleményben megfogalmazott azon értetlensége,
hogy ha egyszer a Bíróság széles mozgásteret ismert el a tüntetéseken való rendfenntartást
célzó megelőző intézkedésekkel kapcsolatban, legalább négyszer megemlítve ítéletében a
mérlegelési mozgásteret (margin of appreciation),521 akkor miért nem tekintette a sérelmezett
korlátozást a mozgástér körébe tartozónak, és állapította meg, hogy nem történt
egyezménysértés. Érthető Keller bíró azon kritikája is, hogy könnyű a Bíróságnak utólag
vizsgálni, hogy melyik jognak kellett nagyobb latba esnie az egymással versengő jogok
mérlegelésekor, azonban sokkal nehezebb ugyanez a mérlegelés a nemzeti hatóságok
számára előzetesen, amikor az esetleges kockázatok megelőzésének szükségességéről kell
dönteniük. Keller bíró véleménye szerint ésszerű intézkedés volt az árpádsávos zászló
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Az ítélet 28., 32., 44. és 47. bekezdésekben történt hivatkozás a mérlegelési mozgástérre (margin of
appreciation). Ezen kívül a Bíróság – vélhetően azonos jelentéstartalommal – a 39. 42. és 47. bekezdésekben
széles diszkrécióra (discretion) is hivatkozott.
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kitiltása a tüntetések közeléből. A kérelmező véleménynyilvánításának korlátozása helyhez
és időhöz kötődött és csak egy bizonyos szimbólumra vonatkozott; egyébként a kérelmező
kifejezhette a jobboldali párt iránti szimpátiáját. A nemzeti hatóságok arányosan korlátozták
a véleménynyilvánítási szabadságát, mert „összességében optimális egyensúlyt állítottak az
egymással versengő jogok között”.
Keller bíró amellett, hogy terhére rótta az ítéletnek, miszerint az csak hivatkozott a
pozitív kötelezettségből következő széles mozgástérre (margin), de azt ténylegesen nem
alkalmazta, egy az ítélet által nem említett körben, a történelmi szimbólum vitatott
természetének megítélésével kapcsolatban is hangsúlyozta a széles mozgásteret. Azzal érvelt,
hogy a nemzeti hatóságok jobb helyzetben vannak a Bíróságnál annak megítélésében, hogy
az adott helyen és időben – a történelmi kontextusra tekintettel – mit szimbolizált az
árpádsávos zászló. Véleménye szerint a helyi hatóságok helyesen cselekedtek a fasiszta
szimbólum kitiltásával, mert a közrendet próbálták biztosítani a tüntetésen és az
ellentüntetésen. Ebből következően nem sértették meg az Egyezmény 10. Cikkét.
Popovic és Berrofèvre bírók ugyan igennel szavaztak az egyezménysértést megállapító
ítélet mellett, azonban párhuzamos véleményükben leírták, hogy ezt csak azért tették, mert ha
a baloldali érzületűek vöröscsillag viselésének utat engedett a Bíróság, akkor a jobboldali
nézeteket vallók szimbólumhasználatával szemben sem alkalmazhat más mércét.
Véleményük szerint azonban nem helyes, ha Európa a szélsőséges szimbólumok felé
mutatott engedékenység irányába halad, ezért felül kell vizsgálni a Bíróság ezzel kapcsolatos
joggyakorlatát. (Ez a párhuzamos vélemény nem tartalmaz mozgástérrel kapcsolatos
dilemmát.)
Albuquerque bíró párhuzamos véleménye azonban teljesen eltérő, négyoldalas érdemi
indokolást fűzött az ítélethez, melynek végkövetkeztetésével egyetértett, azonban nem tudott
azonosulni annak indokaival. Ő az ítéletben foglaltakkal szemben nem a tüntetők egyesülési
szabadsága, hanem a kérelmező véleménynyilvánítási szabadsága felől közelítette meg a
mozgástér kérdését. Álláspontja szerint ugyanis a sérelmezett aktusról kellett megállapítani,
hogy az az állam negatív (tartózkodási) vagy pozitív (cselekvési) kötelezettsége körébe
esett-e. Jelen esetben a kérelmező őrizetbe vétele és bírsággal sújtása valósította meg a
sérelmezett aktust, így ebből kellett kiindulni, nem pedig a közelben tüntetők esetleges
igényeiből. Ennek alapján pedig nyilvánvaló, hogy negatív (tartózkodási) kötelezettségének
nem tett eleget az állam, nem pedig pozitív kötelezettségek késztették. A negatív
kötelezettségből pedig – az ítéletben meghatározott szélessel szemben – Albuquerque bíró
véleménye szerint szűk mérlegelési mozgástér (margin of appreciation) következik. Szintén
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szűk mozgásteret indokol, hogy az árpádsávos zászló használata nem volt betiltva, és hogy ez
a zászló objektíve nem téveszthető össze a nyilaskeresztes zászlóval. Albuquerque bíró
kifejtette

továbbá,

hogy az

államokat

általában

szűk

mozgástér

illeti

meg

a

véleménynyilvánítás köztéren való kifejezésével kapcsolatban, azonban szélesebb a
mozgástér, ha a megválasztott hely és idő az ország történelméhez kapcsolódik. Ennek
indoka, hogy az államok jobb helyzetben vannak, hogy megítéljék a véleménynyilvánításnak
a társadalomra gyakorolt hatását annak kulturális jellegzetességeire tekintettel. A történelem
önmagában nem lehet indoka a véleménynyilvánítás korlátozásának, azonban az állam a
köztéri véleménynyilvánítás szabályozásakor figyelemmel lehet a történelem tragikus
eseményeire.

Ilyen

értelemben

a

történelmi

háttér

szélesíti

a

mozgásteret.

A

véleménynyilvánítás politikai természete azonban ismét szűkíti azt.
Albuquerque bíró véleménye szerint az arányosság vizsgálata során először
összességében kellett súlyozni a fentebb felsorolt releváns tényezőket. Azok egyenkénti
súlyozásával már megállapította, hogy a beavatkozás és a véleménynyilvánítás természete a
szűk mozgástér (margin) irányába mutatnak, míg a véleménynyilvánítás helye és ideje az
ellenkező irányba hatnak. Azokat mérlegre téve pedig arra a következtetésre jutott, hogy
nagyobb latba esett a beavatkozás és a véleménynyilvánítás természete a hely és idő
dimenziónál, így összességében a szűk mozgástér alkalmazása előnyt élvezett a szélessel
szemben.
A releváns tényezők egyenkénti és összességében történő súlyozását követően
Albuquerque bíró szerint az arányossági elemzést akként kellett lefolytatni, hogy a nemzeti
bíróság által a kérelmező jogába való beavatkozás alátámasztására adott indokokat kellett
megvizsgálni. A nemzeti bíróság provokatívnak és támadónak ítélete a kérelmező fellépését.
Első indoka azonban alaptalan, a második pedig elfogadhatatlan egy demokratikus
társadalomban. A korlátozás első indoka, a kérelmező provokatív magatartására hivatkozás
azért alaptalan, mert a kérelmező nem lépett fel agresszívan vagy fenyegetően. Csendes és
mozdulatlan volt, egy-két hozzá csatlakozó emberrel együtt is jelentős számszerű
kisebbségben maradt a tüntetőkhöz képest, jelentős fizikai távolságban is volt tőlük, a
rendőrség végig jelen volt, és hasonló helyzetben soha nem került még sor incidensre. A
kérelmező tehát nem jelentett nyilvánvaló és közvetlenül fenyegető valós veszélyt, de még
távolabbi veszélyt sem. A kérelmezővel szembeni második érv, a támadó jelleg pedig azért
nem állja meg a helyét, mert mindössze azon alapult, hogy a kérelmező magasabbra tartotta
az árpádsávos zászlót a nemzeti lobogónál, ami sértő az utóbbira nézve. Egy demokratikus
társadalomban azonban egy monarchikus zászló köztársasági lobogó felé emelése belefér a
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szabad véleménynyilvánítás fogalmába. Albuquerque bíró véleménye szerint tehát a
sérelmezett beavatkozás már az arányossági teszten megbukott.
Albuquerque bíró felhívta azonban a figyelmet arra, hogy az ítéletből – bár abban utalás
történik szükségesség hiányára – kimaradt a szükségességi teszt elvégzése. A szükségességi
teszt elvégzése során arra a kérdésre kell választ adni, hogy a rendőrség által szolgálni kívánt
társadalmi szükséglet – arányosságot feltételezve, ami egyébként nem valósult meg –
elérhető lett volna-e a kérelmező véleménynyilvánítási szabadságába való kevésbé erőteljes
beavatkozással is? Erre Albuquerque bíró az egyértelmű igen választ adta, tekintve, hogy a
rendőrök stratégiai állásokban elhelyezkedve folytathatták volna az események szoros
figyelemmel kísérését. A rendőrség azonban a lehető legsúlyosabb korlátozó intézkedést, a
kérelmező őrizetbe vételét választotta, ezután pedig olyan bírságot szabtak ki a kérelmezőre,
amit ráadásul át lehetett változtatni őrizetre. Mindezekre tekintettel Albuquerque bíró azon az
állásponton volt, hogy a sérelmezett beavatkozás a szükségességi teszten is megbukott, az
nem volt igazolt, a kérelmező véleménynyilvánítási szabadságának lényegi tartalmát sem
tartották tiszteletben.
A Fáber ügy az alábbi dilemmákat veti fel: Egymással ütköző jogok esetén
kiindulhatunk-e a szembenálló jog védelméből a mérlegelési mozgástér (margin of
appreciation) meghatározásakor? Széles-e vagy szűk a mozgástér? Ha széleset rögzít a
Bíróság, miért jut mégis ugyanarra a szigorú következtetésre, mint ami az Albuquerque bíró
párhuzamos véleményében szereplő szűk mozgásteréből fakad? Miért nincs az ítéletben
hasonlóan alapos levezetés, mint a párhuzamos véleményben?
Elemezzük az üggyel kapcsolatban kialakult gondolatmeneteket a mérlegelési
mozgástér

(margin

megközelítéssel

of

vizsgáló

appreciation)
felfogás

és

tényezőit
az

a

kifejezett

elsődleges

és

indokokat

másodlagos

azonosító
tényezőket

megkülönböztető absztrahálóbb felfogás egymásra vetítésével.
A többségi ítélet lényegében az állam javára értékelte az államot terhelő kötelezettség
(mint a jog természetéhez tartozóként azonosított jelenség) pozitívnak tekintett természetét.
Az állam „jobb helyzetével” érvelt, amely mögött a Legg-féle tényezőhármas (konszenzus,
demokrácia, szakértelem) közül a demokrácia és a szakértelem (a Bíróság indokolásában
foglaltak alapján nagyobb súllyal a szakértelem) állt.522

Ezzel szemben állt azonban a

„szabályozott” tevékenység természete (a politikai véleménynyilvánítás demokratikus
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„(…) a hatóságok vannak a legjobb helyzetben ahhoz, hogy értékeljék a biztonsági és zavarási kockázatokat
csakúgy, mint a feltételezett kockázat által diktált megfelelő intézkedéseket.” (Fáber c. Magyarország –
40721/08, 2012,VII.24., 42. bek.).
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fontossága), mint a demokrácia érv által olyan súllyal támogatott „elsődleges” tényező,
amely a kérelmező oldalára billentette a mérleg nyelvét az arányossági vizsgálatban. Ennél a
gondolatmenetnél a mozgástér (margin) doktrína szubsztantív alkalmazásának lehetünk
tanúi, amelynél a Bíróság elvégezte az arányossági vizsgálatot, annak elsődleges tényezőit
súlyozta a mozgástér másodlagos tényezőivel, és ennek eredményeként a kérelmező javára
döntött. Az ítélet indokolásában háromszor is említett „széles”, strukturális megközelítést és
deferenciális gondolkodást feltételező mozgástérről tehát nem beszélhetünk.
Keller bíró különvéleményének kiindulópontja azonos a többségi álláspontéval. Az
állam javára szól a „jobb helyzet” (nagyobbrészt szakértelem, kisebbrészt demokrácia), míg a
kérelmező javára a „szabályozott” tevékenység demokratikus fontossága, amely önmagában
erősebb a „jobb helyzet” szempontnál. Keller bíró azonban az állam oldalát erősíti egy újabb
demokratikus szemponttal, nevezetesen a történelmi kontextus szempontjával a vitatott
szimbólum megítélésével kapcsolatban. Ezzel együtt nála már erősebbek az államot
támogató érvek a kérelmező javára szolgáló demokrácia tényezőnél, így amellett tud érvelni,
hogy az ítéletben meg is kellett volna engedni a többször hivatkozott széles mozgásteret.
Végül pedig Albuquerque bíró párhuzamos véleményében teljes levezetést találunk az
elvégzett elemzésre vonatkozóan. Ő előbb megvizsgálta, hogy mely tényezők tágíthatták és
melyek szűkíthették az állam mozgásterét (margin). Ezután eldöntötte, hogy tágítás vagy a
szűkítés volt-e túlsúlyban, és a szűk mozgástér mellett döntött.

Arányossági tesztként

megvizsgálja, hogy ehhez képest elfogadhatók voltak-e a kérelmező jogába való beavatkozás
alátámasztására a nemzeti bíróság által adott indokok, és nemleges válaszra jutott. Végül
pedig – a teljesség kedvéért – a szükségességi tesztet (a legenyhébb alternatíva tesztjét) is
elvégezte, megállapítva, hogy enyhébb eszköz is elegendő lett volna a cél elérésére.
Albuquerque bíró szerint nem a gyülekezési jogukat gyakorló tábor megóvására vonatkozó
pozitív kötelezettségből, hanem a kérelmező véleménynyilvánítási szabadságába való
beavatkozástól való tartózkodásra irányuló negatív kötelezettségből kellett kiindulni, ami a
doktrína

pozitív

kötelezettségekkel

kapcsolatos

alkalmazásával

szemben

szűkebb

mozgásteret feltételez. Emellett Albuquerque bíró is szűkítő tényezőként ismerte el a
„szabályozott” tevékenység, vagyis a véleménynyilvánítás politikai természetét. Keller
bíróhoz hasonlóan ő is az állam javára értékelte a történelmi kontextust, csak ő nem a vitatott
szimbólum

természetének,

hanem

a

véleménynyilvánítás

helyének

és

idejének

vonatkozásában. Sajátos módon továbbá az állam mozgásterét szűkítő tényezőként értékelte
azt is, hogy a vitatott szimbólum (a kérelmező által lobogtatott árpádsávos zászló) nem volt
betiltva. Az érintett tevékenység „jogszerűsége” eddig még sehol sem szerepelt a mérlegelési
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mozgástér (margin of appreciation) tényezői között. Nehezen érthető, hogy mi okból kellene
jelentőséget tulajdonítani annak, hogy az állam jogszerűnek ítélt-e vagy sem egy
szimbólumot, amikor a „vöröscsillagos” ügyekben a Bíróság semmiféle deferenciát nem
nyújtott az állam erre vonatkozó saját nézetének. Mindenesetre Albuquerque bíró
összességében arra a következtetésre jutott, hogy a szűkítő tényezők (az állami kötelezettség
és az azzal érintett tevékenység természete – itt már maga sem említette a szimbólum
jogszerűségét) nagyobb súllyal estek latba, mint a történelmi kontextus, ezért szűk mozgástér
mellett foglalt állást.
Az eljáró bírói kamarán (Chamber) belül kialakult különböző álláspontok
összesítésével megállapítható, hogy valójában a bírák összességében – Keller bíró kivételével
– szűk mozgásteret állapítottak meg és ezzel összhangban szigorú felülvizsgálatot végeztek,
tehát deferenciát nem nyújtottak. Az ítélet kissé zavaros indokolása és a gondolatmenetek
különbözősége azonban megnehezíti a valós álláspont kihámozását.
Az üggyel kapcsolatos további dilemma, hogy jelen esetben a gyülekezés megóvására
hatáskörrel rendelkező állami rendvédelmi szerv (a kérelmezőt előállító és megbírságoló
rendőrség) volt a mozgástér alanya vagy a döntésének felülvizsgálatát végző bíróság. A
Bíróság szempontjából az a lényeg, hogy az ügyben végső szinten eljáró fórum mit döntött és
milyen indokok alapján. Ezért is van az, hogy Albuquerque bíró a nemzeti bíróság által adott
indokolást vizsgálta az arányossági vizsgálatban. A hazai bíróság azonban nem a sérelmezett
beavatkozásról döntő szerveként járt el, hanem csak felülvizsgálta az ilyen szerv döntését. E
felülvizsgálat során az Egyezmény 13. Cikke szerinti hatékony jogorvoslatot kellett
nyújtania, és annak keretében hasonló szempontok szerint kellett volna elvégeznie az állam
(rendőrség) általi beavatkozás szükségességének és arányosságának vizsgálatát, mint
amelyeket a Bíróság is figyelembe vett az általa végzett felülvizsgálatkor. Az állami aktusok
felülvizsgálatát végző hazai bíróság tehát ténylegesen nem a mozgástér (margin) alanya volt,
hanem a Bírósághoz hasonló jogorvoslati szerv. A mozgástér valódi alanya a rendőrség volt.

24. Plesó c. Magyarország (41242/08, 2012.X.2.)
A Plesó ügy a mérlegelési mozgástér (margin of appreciation) doktrína 5. Cikkel
kapcsolatos alkalmazásának példája. A paranoid skizofréniával diagnosztizált kérelmezőt a
hazai bíróság azért kötelezte pszichiátriai intézeti gyógykezelésre, mert – ugyan sem magára,
sem másokra nem volt veszélyes, csak szokatlan volt az életstílusa – az elemorvos szakértők
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szerint gyógykezelés hiányában romolhatott volna az állapota, míg a gyógykezelés javíthatott
rajta, ő viszont nem kívánta folytatni kezelését az anyja pszichiáterénél. A kötelezés alapján a
kérelmező egy hónapot töltött zárt intézetben, míg újabb pszichiáter szakértői vélemény
alapján ki nem engedték.
A kérelmező az 5. Cikk 1. bekezdés e) pontjára hivatkozással, a szabadsághoz való joga
jogellenes korlátozását sérelmezve fordult a Bírósághoz.
A Bíróság az ítéletében az általános elvek körében a Winterwerp, a Luberti és a Witek
ügyekre523 hivatkozással kifejtette, hogy:
„[a]nnak eldöntése során, hogy egy egyént őrizetbe lehet-e venni elmebetegség okán, a
nemzeti hatóságok bizonyos mérlegelési mozgástérrel (margin of appreciation) rendelkeznek az
orvosi diagnózis érdemét tekintve, mivel egy adott ügyben első helyen az ő feladatuk a
bizonyítékok értékelése. A Bíróságnak az a feladata, hogy az Egyezmény szempontjából
felülvizsgálja ezen hatóságok döntéseit.”524

Eddig nem sok érdemi információt kaptunk az ügy megítéléséhez, mert a kérelmező
ügyében nem volt vitás a diagnózis, így mindegy volt, hogy az állam rendelkezik-e vagy sem
mozgástérrel annak felállításában.
A Bíróság azonban a Herz ügyre525 hivatkozással hozzátette, hogy
„[a] Bíróságnak nem feladata a különböző orvosi vélemények újraértékelése, ez ugyanis a
nemzeti bíróságok kompetenciájába tartozik; azonban a Bíróságnak meg kell győződnie arról,
hogy a hazai bíróságok a sérelmezett döntés meghozatalakor elegendő bizonyítékkal rendelkeztek
az őrizetbe vétel igazolásához. Nagyobb a deferencia kényszerhelyzetben való őrizetbe vétel
esetén.”526

Megtudtuk tehát azt is, hogy a deferencia nagyobb mértékű akkor, ha sürgős helyzetben
gyorsan kell dönteni. Tekintettel arra, hogy ön- és közveszélyesség hiányában a kérelmező
esete nem volt sürgős kényszerhelyzet, ebből már le tudjuk vonni azt az ügyünkben releváns
következtetést, hogy a kérelmező esetében kevesebb (szűkebb) volt az állam mozgástere. De
miben is?
A Bíróság a Witold Litwa, a Varbanov és a Stanev ügyekre527 hivatkozással
hangsúlyozta, hogy
„[e]gy egyén őrizetbe vétele olyan súlyos intézkedés, hogy csak abban az esetben igazolt,
ha kevésbé szigorú intézkedések is megfontolás tárgyát képezték, és elégtelennek találtattak olyan
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Winterwerp c. Hollandia (6301/73, 1981.XI.27., 40. bek.), Luberti c. Olaszország (9019/80, 1984.II.23., 27.
bek.), Witek c. Lengyelország (13453/07, 2010.XII.21., 39. bek.).
524
Plesó c. Magyarország (41242/08, 2012.X.2., 61. bek.). A kiemelés tőlem.
525
Herz c. Németország (44672/98, 2003.VI.12., 51. bek.).
526
Plesó c. Magyarország (loc. cit., 61. bek.).
527
Witold Litwa c. Lengyelország (26629/95, 2000.IV.4., 78. bek.), Varbanov c. Bulgária (31365/96, 2000.X.5.,
46. bek.), Stanev c. Bulgária (36760/06, 2012,I.17., 143. bek.).
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egyéni

vagy

közérdek

védelme

érdekében,

amely

megkövetelheti

az

adott

személy

fogvatartását.”528

Ebben a megállapításban a „legenyhébb alternatíva” szükségességi tesztjéről, nem pedig
az arányossági tesztről van szó, amelynek során szerepet játszhatna valamely mérlegelési
mozgástér (margin of appreciation) tényező. A mozgástér tárgyára vonatkozóan nem kapunk
felvilágosítást.
A Bíróság azonban végre – csak az ügy egyedi körülményeinek értékelése körében –
rátért az arányossági vizsgálat körében releváns szempontokra. Lefektette azt a már ismert
általános elvet, hogy a hatóságoknak „helyes egyensúlyba kell állítaniuk” az egymással
versengő érdekeket, vagyis jelen esetben azon közérdeket, hogy a lehető legjobb egészségügyi
ellátásban részesüljenek a csökkent képességűek, valamint az egyén önmeghatározáshoz való
elidegeníthetetlen jogát, amibe a gyógykezelés visszautasításának joga, a „betegséghez való
jog” is beletartozik. Rögzítette továbbá a Bíróság, hogy az egyensúly felállítása az arányosság
elvének alkalmazását igényli.
Az ügy konkrét körülményeinek elemzésére ténylegesen rátérve pedig a Bíróság
megállapította, hogy a hazai bíróság „nem igazán törekedett” (no true effort was made) arra,
hogy felállítsa a helyes egyensúlyt az érintett érdekek között.
A Bíróság elismerte ugyan, hogy a vonatkozó gyakorlat szerteágazó a különböző
európai jogrendszerekben – ami általában széles mozgástérre (margin) ad alapot, bár ezt nem
említette meg –, azonban annak tulajdonított kiemelt jelentőséget, hogy alapvető
egyezményes jog (a szabadsághoz való jog) forgott kockán, amire tekintettel megállapította,
hogy nem lehetett szélesre húzni a mozgásteret. Ismételten hangsúlyozta, hogy a pszichiátriai
intézeti kényszergyógykezelés csak legvégső esetben jöhetett volna szóba, a hazai bíróság
azonban nem vett figyelembe valamennyi releváns tényezőt a döntése meghozatalakor.
Elmulasztotta vizsgálni, hogy a kérelmező megalapozottan utasította-e vissza az intézeti
gyógykezelést, illetve azt, hogy milyen eredménnyel járhatott az intézeti kezelés, és ehhez
képest alternatívát jelenthetett-e a járóbeteg-ellátás. Erre tekintettel a Bíróság megállapította
az 5. Cikk sérelmét.
Az ítélet elemzése alapján megállapítható, hogy abban együtt szerepel „bizonyos”
(diagnózis), „széles” (konszenzus hiánya) és „szűk” (kényszerhelyzet hiánya) mozgástér
(margin) különböző dolgokra vonatkozóan, amiből a konszenzus hiányából következő
„széles” kapcsolódott csak az elbíráláshoz, ugyanis a másik kettő irreleváns körülményre
vonatkozott.
528

Plesó c. Magyarország (41242/08, 2012.X.2., 62. bek.). A kiemelés tőlem.
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Kérdésként merül fel, hogy mi értelme volt „széles” jelzővel kapcsolni a mozgásteret
(margin) a konszenzus hiányához. A széles mozgástér megállapítása ugyanis jellemzően
deferenciális (megengedőbb) gondolkodást tükröz, amikor is a Bíróság a doktrína strukturális
alkalmazását választva lazít a felülvizsgálat szigorúságán. Jelen esetben azonban a Bíróság a
szubsztantív alkalmazás mellett döntött, vagyis lefolytatta az érintett érdekek viszonyára
vonatkozó arányossági vizsgálatot, és arra a következtetésre jutott, hogy a védett jog „erős”
természetéből következően az európai konszenzus hiánya (mint mozgástér tényező) nem volt
elég súlyos ahhoz, hogy az alapján az állam javára döntsön. Figyelembe vette továbbá azt is,
hogy nem lett alaposan megvizsgálva az enyhébb korlátozási alternatíva lehetősége, és
mindezek alapján megállapította az egyezménysértést. Ennek fényében maximum „bizonyos”
mozgástérre hivatkozás lett volna indokolt a konszenzus hiányára tekintettel, azzal a
magyarázattal, hogy a konszenzus tényező csak egy volt a figyelembe vett körülmények
között, és végső soron nem eredményezhette a sérelmezett szabadság-elvonás elfogadását.
Végül pedig figyelmet érdemel az ítélet indokolásában, hogy az arányossági
vizsgálathoz kötődött a legenyhébb alternatíva tesztje, amit a Fáber ügyben a szükségességi
vizsgálathoz soroltam. Tudjuk már, hogy megkülönböztethetünk tágabb és szűkebb
értelemben vett arányossági vizsgálatot. A tágabb értelemben vett arányossági vizsgálat
lépései a beavatkozás jogszerűségének, a legitim cél szolgálatának és a beavatkozás
demokratikus társadalomban fennálló szükségességének vizsgálata. A demokratikus
szükségességi teszten belül különbséget tehetünk a racionális és legenyhébb alternatíva
alkalmazását ellenőrző „szükségesség” és az érintett érdekek közötti helyes egyensúly
felállítását vizsgáló – szűkebb értelemben vett – „arányosság” vizsgálata között. A
mérlegelési mozgástér (margin of appreciation) doktrína alkalmazása az arányosság
vizsgálatakor bír jelentőséggel. Ugyanakkor a beavatkozás eszköze és az általa szolgált cél
arányosságának vizsgálatát a doktrína alkalmazási esetei között azonosítottuk, holott az – a
„szükségesség” vizsgálatához tartozó legenyhébb alternatíva kérdésére adja meg a választ,
vagyis nem a doktrínával közvetlenül érintett arányossági vizsgálathoz tartozik. Tekintettel
azonban arra, hogy maga a Bíróság jellemzően mind az ellentétes érdekek (a szűkebb
értelemben vett arányosság), mind az eszköz és cél (a szűkebb értelemben vett szükségesség)
viszonyában elismeri a mozgástér (margin) relevanciáját, és a szűkebb értelemben vett
arányosság a szélesebb értelemben vett szükségességi vizsgálat része, míg a szűkebb
értelemben vett szükségesség a szélesebb értelemben vett arányosság eleme, e dilemma nem
dönthető el kategorikusan. Mivel a lehetséges eszközök közül a legenyhébb kiválasztása
olyan objektív kérdés, amelyben vajmi kevés szerepe lehet valamely konszenzus, demokrácia
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vagy szakértelem tényezőnek, ésszerűbb ezt a szükségességhez sorolni és az érintett érdekek
közötti egyensúlyozásra vonatkozó arányossági teszt előtti lépésként kezelni. Ez a két dolog a
Plesó ítéletben összemosódik, azt az érzetet keltve, mintha az arányossági vizsgálatból maradt
volna ki relevánst tényező, holott a lehetséges alternatívák számbavétele mint a szükségesség
körében megítélendő kérdés hiányzott.

25. Szima c. Magyarország (29723/11, 2012.X.9.)
A Szima ügy ismét a véleménynyilvánítás szabadságához kapcsolódik. Szima Judit
nyugállományú rendőr, a Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezet főtitkára 2007. és
2009.

között

a

rendőrségi

alkalmazottaknak

nyújtott

kimagasló

javadalmazással,

nepotizmussal, rendőrségen belüli túlzott politikai befolyással, valamint a rendőrségi vezetők
képzettségével kapcsolatos kritikát megfogalmazó írásokat tett közzé a szakszervezet általa
szerkesztett honlapján. Ezért az elsőfokú katonai bíróság bujtogatás vétsége miatt
pénzbüntetéssel sújtotta és lefokozta, amivel a másodfokú bíróság is egyetértett. A bíróságok
indokolása szerint a közzétett kritikák alkalmasak voltak engedetlenség kiváltására a
rendőrök körében, valóságalapjuk nem volt bizonyítható, így – figyelemmel a rendvédelmi
szervek sajátosságaira – túlléptek a megengedett véleménynyilvánítás határán.
A kérelmező a 10. Cikkre hivatkozással, véleménynyilvánítási szabadságának
korlátozását sérelmezve fordult a Bírósághoz.
A Bíróság az ítéletében – a már megszokott módon – a korlátozás demokratikus
társadalomban fennálló szükségessége körében hivatkozott mérlegelési mozgástérre (margin
of appreciation). Háromszor az általános elvek között (ezek közül először „mérlegelési
hatalom” fogalomhasználattal), végül pedig a kérelmező ügyére vonatkozó következtetés
levonása során.
A Bíróság az általános elvek körében leírta, hogy a nemzeti bíróságoknak a kérelmező
véleménynyilvánítási szabadságához és a rendvédelmi szervek megfelelő működéséhez
fűződő érdekek között kellett egyensúlyozniuk. Ezzel kapcsolatban Tammer és a Pedersen
ügyekre529 hivatkozással rögzítette, hogy
„[a]z országukban fennálló állapotokkal való közvetlen és folyamatos kapcsolatuk folytán a
nemzeti bíróságok jobb helyzetben vannak egy nemzetközi bíróságnál annak megítéléséhez, hogy
egy adott időben hogyan lehet felállítani a helyes egyensúlyt. Ebből következően az Egyezmény 10.
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Tammer c. Észtország (41205/98, 2001.II.6., 60. bek.), Pedersen és Baadsgaard c. Dánia (49017/99,
2004.XII.17., 68. bek.).
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Cikke alá tartozó ügyekben a szerződő államok bizonyos mérlegelési mozgástérrel (margin of
appreciation) rendelkeznek a Cikk által védett véleménynyilvánítási szabadság bármely
korlátozása szükségességének és terjedelmének megítélésével kapcsolatban.”530

Ehhez kapcsolódóan a Bíróság a Bladet Tromsø, a Polanco Torres és a Petrov
ügyekre531 hivatkozással – a már megszokott módon – kifejtette, hogy
„A Bíróság feladata a felügyeleti funkciója gyakorlása során nem az, hogy átvegye a
nemzeti hatóságok helyét, hanem az, hogy az eset egészének fényében felülvizsgálja, hogy a
mérlegelési hatalmukból (power of appreciation) következően hozott döntésük összeegyeztethető-e
az Egyezmény hivatkozott rendelkezéseivel.”532

A Bíróság a más ügyekből már ismert News Verlags és a Chauvy ítéletekre533
hivatkozással ismertette az általa gyakorolt felülvizsgálat során irányadó szempontokat.
Kifejtette, hogy az általa végzett felülvizsgálat nem korlátozódik az ésszerűség, gondosság és
jóhiszeműség vizsgálatára, hanem a korlátozás nemzeti hatóságok által adott indokai
relevanciájának és elegendőségének, valamint a korlátozás arányosságának vizsgálatát helyezi
fókuszba. A Csánics ügy alapján hozzátette, hogy releváns tények elfogadható értékelése és a
10. Cikkben testet öltő elvekkel összhangban álló standardok alkalmazása a követelmény.534
Végül pedig a Demir ügyre hivatkozással emlékeztetett arra, hogy a korlátozás nem
csorbíthatja az érintett jog lényegi tartalmát.535
A Bíróság az általános elvek körében – a Pedersen ügyre536 való ismételt utalással, a
mérlegelési mozgástér (margin of appreciation) harmadik felhívásaként – megemlítette, hogy
„Egy állítás tényállításnak vagy értékítéletnek minősítése első helyen a nemzeti hatóságok,
különösen a hazai bíróságok rendelkezésére álló mérlegelési mozgástér (margin of appreciation)
körébe esik.”537

Erre azonban felesleges volt kitérnie, mert az ügyben nem volt vita abban, hogy a
kérelmező állításai értékítéletnek minősültek.
Végül a Bíróság a fenti szempontoknak való megfelelés vizsgálatát követően azzal zárta
az ügy elemzését, hogy:
„Figyelemmel az ilyen ügyekben alkalmazandó mérlegelési mozgástérre (margin of
appreciation), ’nyomós társadalmi szükségletet’ képez a fegyelem fenntartása olyan vádaskodó
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Szima c. Magyarország (29723/11, 2012.X.9., 26. bek.). A kiemelés tőlem.
Bladet Tromsø és Stensaas c. Norvégia (21980/93, 1999.V.20., 60. bek.), Polanco Torres és Movilla Polanco
c. Spanyolország (34147/06, 2010.IX.21., 41. bek.), Petrov c. Bulgária (27103/04, 2010.XI.2.).
532
Szima c. Magyarország (loc. cit., 27. bek.). A kiemelés tőlem.
533
News Verlags GmbH és CoKG c. Ausztria (31457/96, 2000.I.11., 52. bek.), Chauvy és Mások c.
Franciaország (64915/01., 2004.VI.29., 70. bek.).
534
Szima c. Magyarország (loc. cit., 27. bek.).
535
Loc. cit., 31. bek.
536
Pedersen és Baadsgaard c. Dánia (49017/99, 2004.XII.17., 76. bek.).
537
Szima c. Magyarország (loc. cit., 30. bek.). A kiemelés tőlem.
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vélemények szankcionálásával, amelyek aláássák a rendőrség vezetésének hitelességét és az azzal
szembeni bizalmat. Ennek igazolásához releváns és elegendő indokokat adtak a nemzeti
hatóságok, különös tekintettel arra, hogy aránylag enyhe szankciót alkalmaztak a kérelmezővel
szemben, amelyet az adott körülmények között nem lehetett aránytalannak tekinteni.”538

A Bíróság tehát ebben az ügyben a mérlegelési mozgástér (margin of appreciation)
határain belül állónak tekintette az Egyezmény által védett jog korlátozását, és elfogadta a
nemzeti bíróságok döntését.
Egyértelmű, hogy itt a mozgástér (margin) alanyai a nemzeti bíróságok voltak, hiszen
büntetőeljárás keretében alkalmazott szankciókkal azok valósították meg a kérelmező jogába
való beavatkozást.
Emlékezzünk arra, hogy a Bíróság három kontextusban hivatkozott mérlegelési
mozgástérre (margin of appreciation). Ezek közül a korlátozás szükségességének és
mértékének megítélése, és e körben a „helyes egyensúly” felállítása túl általános, nem adott
felvilágosítást a „bizonyos” jelzővel illetett szabad mérlegelési tartomány jellegéről és
tényezőiről. A kritikák tényállításnak vagy értékítéletnek minősítése körében említett
mozgástér pedig felesleges volt, hiszen e kérdésben nem volt vita a felek között. A harmadik,
utolsó hivatkozás látszik leginkább használhatónak, nevezetesen az, amelyik „az ilyen
ügyekben alkalmazandó” mozgástérre vonatkozott a korlátozás igazoltságának megítélésében.
„Ilyen ügyeken” azokat kellett érteni, amelyek a rendőrség koherenciájával és tekintélyével
kapcsolatosak. Mivel ezek a szempontok különös fontossággal bírnak egy demokratikus
társadalomban, itt a korlátozást erősen támogatta a beavatkozás céljának természete, vagyis az
amögött álló demokrácia tényező. Mivel a kérelmező javára nem volt azonosítható semmilyen
mozgástér tényező, a jog „minősített” természete eleve támogatta a mozgástér alkalmazását,
továbbá a korlátozás jellege (az aránylag enyhe szankció alkalmazása) szintén az állam javára
szóló körülményként szolgált, a Bíróság egyértelműen meg tudta állapítani, hogy a hazai
bíróságok a mérlegelési mozgásterükön belül döntöttek, vagyis nem követtek el
egyezménysértést.
A Bíróság által az általános megfontolások körében hivatkozott mozgástér a „bizonyos”
jelzőt kapta. Az ilyen esetekben szokásos módon a Bíróság szubsztantív módon alkalmazta a
doktrínát. Elvégezte az arányossági elemzést, és az annak során figyelembe vett elsődleges
tényezőket súlyozta a mozgástér demokrácia tényezőjével. Jó, világos döntés ez, csak
kimaradhatott volna a mozgástérre hivatkozás a tényállítás-értékítélet kérdésében, és
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Szima c. Magyarország (29723/11, 2012.X.9., 32. bek.). A kiemelés tőlem.
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egységesíthető lett volna a doktrína elnevezése a „hatalom” (power) szó „mozgástérre”
(margin) cserélésével.

26. Sáska c. Magyarország (58050/08, 2012.XI.27.)
A gyülekezési szabadsággal kapcsolatos Sáska ügy arról szólt, hogy Sáska Béla 2008
októberében 150-200 fős politikai tüntetést szeretett volna tartani a Parlament előtti Kossuth
téren annak érdekében, hogy megemlékezzenek az 1956-os forradalomról és a 2006-os
budapesti utcai összetűzésekről, valamint hogy felhívják a figyelmet az országban tapasztalt
jogbizonytalanságra. A rendőrség azonban csak azzal a feltétellel engedélyezte volna a
tüntetést, ha az a Kossuth térnek egy távolabbi részére korlátozódik. Mivel a kérelmező nem
fogadta el ezt a feltételt, a rendőrség megtiltotta a gyülekezést. Azzal indokolta döntését, hogy
a tervezett tüntetés súlyosan veszélyeztette volna a Parlament működését, hiszen a tömeg
megakadályozta volna a parlamenti képviselők be- és kijutását, valamint a beszédek és a zene
zavarták volna a képviselők munkáját. A hazai bíróság is egyetértett a rendőrség indokaival,
így helybenhagyta annak döntését.
A kérelmező szerint azonban a gyülekezési szabadsága 11. Cikkbe ütköző korlátozását
valósította meg a tüntetés megtiltása, különös tekintettel arra, hogy pár nappal korábban
ugyanazon a helyen engedélyeztek hasonló célú demonstrációt, pedig akkor öt országgyűlési
bizottság is ülésezett, míg az általa tervezett napon nem folyt törvénykezési munka az
Országházban.
A Bíróság az ítéletében a 10. Cikkel kapcsolatos esetjogban kidolgozott elvek körében, a
Szima ítéletben539 foglaltak szerint utalt mérlegelési mozgástérre. Itt azonban kizárólag a
mérlegelési hatalom (power of appreciation) fogalmat használta540, a mérlegelési mozgástér
(margin of appreciation) kifejezés egyáltalán nem jelent meg az ítéletben. A 10. Cikkel
kapcsolatban (a korlátozás indokainak relevanciájára és elegendőségére, a korlátozás
arányosságára és a korlátozott jog lényegi tartalmának érinthetetlenségére vonatkozóan)
lefektetett elveket a 11. Cikk vonatkozásában is irányadónak tekintette, a Hyde Park
ügyben541 foglaltaknak megfelelően.
A Bíróság az irányadó szempontoknak való megfelelés vizsgálata során megállapította,
hogy a rendőrök által javasolt korlátozás (a tüntetés meghatározott területre korlátozása) nem
539

Itt ugyan a Bíróság részben más korábbi döntésekre hivatkozik, de a Szima ügyben figyelembe vettel azonos
tartalommal – lásd Szima c. Magyarország (29723/11, 2012.X.9., 27., 31. bek.).
540
Sáska c. Magyarország (58050/08, 2012.XI.27., 19. bek.).
541
Hyde Park és Mások c. Moldova (nos. 5 és 6) (6991/08, 15084/08, 2010.IX.14., 42-47. bek.).
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sértette volna a gyülekezési jog lényegi tartalmát. A gyülekezés megtiltásának indokai
azonban nem voltak „sem relevánsak, sem elegendőek”542, mert pár nappal korábban úgy
folyt le zavartalanul tüntetés az adott helyen, hogy több országgyűlési bizottság is ülésezett,
míg a kérelmező által jelzett időpontban egyáltalán nem folyt törvénykezési munka. Ilyen
körülmények között a Bíróság nem tartotta meggyőzőnek a kérelmezett kormány azon
érvelését, hogy a parlamenti képviselők zavartalan mozgásának és munkavégzésének
biztosítása érdekében szükség volt a gyülekezés korlátozására. Megállapította, hogy nyomós
társadalmi szükséglet nem indokolta a korlátozást.
Arra, hogy a Bíróság az ítéletében a mérlegelési hatalom (power of appreciation)
fogalmat használta a mérlegelési mozgástér (margin of appreciation) helyett, a korábban
kifejtettek érvényesek. Itt azonban a kifejezéshasználatot biztosan nem az idézett korábbi
döntésekhez való szöveghűség okozta, hiszen a Bíróság által hivatkozott döntések között volt
olyan is, amelyikben nem „hatalom”, hanem „mozgástér” szerepelt.
A mérlegelési mozgástér (margin of appreciation) doktrína a „releváns elvek” körében
való említését követően nem jelent meg újra az érdemi indokolásban. Ezzel kapcsolatban
ismét felmerül a kérdés, hogy ez azért van-e így, mert a kérelmező jogába való beavatkozás a
„releváns és elegendő” indokolás tesztjén bukott el, amit a „szükségesség” vizsgálatához kell
sorolnunk, míg a doktrína alkalmazása az „arányossági” vizsgálathoz kötődik. Mint már
említettem, létezik olyan felfogás is, amely szerint a beavatkozás alátámasztására adott
indokolás „relevanciája és elegendősége” a cél és eszköz viszonyának arányossági
vizsgálatához tartozó kérdés, és ekként annak viszonyában is szerepe lehet mérlegelési
mozgástérnek. Nehéz kategorikusan állást foglalni az egyik vagy másik megközelítés mellett,
azonban tény, hogy a Plesó ügyhöz hasonlóan a jelen ügyben sem lehetett mozgástér tényezőt
azonosítani a „relevancia és elegendőség” tesztjében. A Bíróság egyszerűen azért nem fogadta
el a kérelmező gyülekezési jogának korlátozását, mert az nem volt szükséges az adott
viszonyok között, vagyis sem relevánsak, sem elegendőek nem voltak annak indokai ahhoz,
hogy alátámasszák annak szükségességét az elérendő célhoz (a közbiztonság és mások
jogainak védelméhez) képest. Ez pedig amellett szól, hogy továbbra is inkább a szükségesség,
mint az arányosság vizsgálatához rendeljük a releváns és elegendő indokolás tesztjét.
A Sáska ügyben tehát a Bíróság nem alkalmazta a mérlegelési mozgástér (margin of
appreciation) doktrínát, még ha hivatkozott is rá más néven.
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Sáska c. Magyarország (58050/08, 2012.XI.27., 23. bek.).

206

27. Horváth és Kiss c. Magyarország (11146/11, 2013.I.29.)
A Horváth és Kiss ügy tárgya oktatási joggal kapcsolatos hátrányos megkülönböztetés.
Horváth István és Kiss András iskolaérett roma gyermekeket enyhe értelmi fogyatékosként
diagnosztizálták és kisegítő iskolában helyezték el, ami miatt megbélyegezve érezték
magukat és jelentősen megnehezült a továbbtanulásuk. Miután egy nyári táborban elvégeztek
egy intelligenciatesztet, amelynek eredménye azt mutatta, hogy járhattak volna rendes
iskolába, 12 és 14 éves korukban kártérítési pert indítottak az őket fogyatékosnak minősítő
szakértői bizottság, az azt felügyelő megyei önkormányzat és a kisegítő iskola ellen. Végső
fokon a Legfelsőbb Bíróság kártérítésre kötelezte a szakértői bizottságot és a megyei
önkormányzatot, az előbbit azért, mert nem adott lehetőséget a szülőknek az értelmi képesség
vizsgálati eredménye elleni fellebbezésre, az utóbbit pedig azért, mert felügyeleti jogkörében
nem biztosította a szakértői bizottság eljárásának törvényességét. A kulturális és szociális
különbségeket figyelmen kívül hagyó és ennek következtében komoly hibalehetőséget
magában hordozó képességmérési eljárás elégtelenségével kapcsolatban azonban a
Legfelsőbb Bíróság megállapította hatáskörének hiányát, és azt tanácsolta a kérelmezőknek,
hogy forduljanak a strasbourgi Bírósághoz.
A kérelmezők a diagnosztikai rendszer nyilvánvaló hibája miatt a 14. Cikkre
hivatkozással, etnikai alapú diszkriminációt sérelmezve fordultak a Bírósághoz az oktatáshoz
való jogot garantáló Első Kiegészítő Jegyzőkönyv 2. Cikkével összefüggésben, tekintettel
arra, hogy a kulturális és szociális különbségeket figyelmen kívül hagyó teszt javarészt a
romákat zárta ki a rendes oktatásból.
A Bíróság megállapította, hogy az értelmi képesség vizsgálatára alkalmazott teszt
aránytalanul hátrányos eredményt hozott a roma gyermekek körében, hiszen kulturális és
szociális

különbségeiknek

jelentőséget

nem

tulajdonítva

szisztematikusan

félrediagnosztizálta azok értelmi képességét. Az alkalmazott vizsgálati eljárásból közvetett
diszkrimináció következett, hiszen annak eredményeként a roma gyermekek többsége
kisegítő iskolába került.
A Bíróság az ítéletében kifejtette, hogy az Első Kiegészítő Jegyzőkönyv oktatáshoz
való jogot garantáló 2. Cikkében szereplő „köteles tiszteletben tartani” előírás 543 pozitív
cselekvési kötelezettséget is ró az államra. Az ebből fakadó követelmények azonban esetről
543

Első Kiegészítő Jegyzőkönyv 2. Cikk 2. mondat: „Az állam az oktatás és a tanítás terén vállalt feladatkörök
gyakorlása során köteles tiszteletben tartani a szülők vallási és világnézeti meggyőződésével összhangban lévő
oktatáshoz és tanításhoz való jogot.”
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esetre nagymértékben változnak, tekintettel a követett gyakorlatok és a fennálló helyzetek
sokféleségére.
Ebből következően a Bíróság a Lautsi, a Leyla Şahin és a „Belgian linguistics”
ügyekre544 hivatkozással rögzítette, hogy
„(…) a szerződő államok széles mérlegelési mozgásteret (margin of appreciation) élveznek
azon lépések meghatározása során, amelyeket meg kell tenni az Egyezménnyel való összhang
biztosítása érdekében, figyelemmel a közösség és az egyének igényeire és lehetőségeire.”545

Ezt követően a Bíróság az Oršuš, a Larkos és a Stenc ügyekre546 hivatkozással húzta
meg az államot az eltérő bánásmóddal kapcsolatban megillető mérlegelési mozgástér (margin
of appreciation) határait:
„(…) az eltérő bánásmód diszkriminatívnak minősül, ha ’nincs objektív és ésszerű
igazolása’, vagyis ha nem szolgál ’legitim célt’, vagy ha nincs ’ésszerű arányossági kapcsolat’ az
alkalmazott eszközök és az elérendő cél között.”547

Ehhez a Bíróság hozzátette, hogy ahol az eltérő bánásmód fajon, bőrszínen vagy etnikai
hovatartozáson alapul, ott az objektív és ésszerű igazoltság fogalmát a lehető legszigorúbban
kell értelmezni.548
Leszögezte, hogy az államot különleges pozitív kötelezettség terheli, hogy felszámolja
azt a nagy múltú európai gyakorlatot, hogy „semleges” tesztekkel külön oktatási
intézményekbe szegregálják a roma gyermekeket.549 A Buckley és a Connors ügyekre550
hivatkozással hangsúlyozta, hogy
„(…) bármikor is egyezményes jog élvezetébe való beavatkozásra alkalmas diszkréció
(discretion) legyen ruházva a nemzeti hatóságokra, az egyén számára elérhető eljárási garanciák
különösen fontosak annak meghatározásánál, hogy a kérelmezett állam a szabályozási keretek
meghatározásakor belül maradt-e az őt megillető mérlegelési mozgástéren (margin of
appreciation).”551
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Lautsi és Mások c. Olaszország (30814/06, 2011.III.18., 61. bek.), Leyla Şahin c. Törökország (44774/98,
2005.XI.10., 135. bek.), „Belgian Linguistics” - case „relating to certain aspects of the laws on the use of
languages in education in Belgium” (1474/62, 1677/62, 1691/62, 1769/63, 1994/63, 2126/641968.VII.23. 30-31.
bek.).
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Horváth és Kiss c. Magyarország (11146/11, 2013.I.29., 103. bek.). A kiemelés tőlem.
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Oršuš és Mások c. Horvátország (15766/03, 2010.III.16., 196. bek.), Larkos c. Ciprus (29515/95, 29. bek.),
Stec és Mások c. Egyesült Királyság (65731/01, 51. bek.).
547
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548
Loc. cit.
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cselekvés szükségességét.
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Buckley c. Egyesült Királyság (20348/92, 1996.IX.25., 76. bek.), Connors c. Egyesült Királyság (66746/01,
2004.V.27., 83. bek.).
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Horváth és Kiss c. Magyarország (loc. cit., 126. bek.). A kiemelés tőlem.
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Az alapul vett Buckley ítélet 76. bekezdéséből kiderül, hogy „diszkréción” a Bíróság a
nemzeti eljárásrend szerinti mérlegelési jogkört értette, és a mérlegelési jogkör kereteit,
feltételeit rögzítő jogalkotás számára látott megállapíthatónak mérlegelési mozgásteret
(margin of appreciation).
A Bíróság a magyar állam terhére rótta, hogy jóval magasabb IQ szintet is értelmi
fogyatékosságnak tekintett, mint a WHO ajánlás, pozitív cselekvési kötelezettsége ellenére
nem törekedett arra, hogy megszüntesse az etnikai alapú szegregáció történelmi hagyományát,
és segítse a roma gyermekeket a felzárkózásban és a hagyományos iskolarendszerbe való
beilleszkedésben. Végső soron azonban leginkább arra volt figyelemmel, hogy az állam nem
nyújtott eljárási garanciákat annak biztosítékaként, hogy a hazai jogszabályok alapján
biztosított mérlegelési jogkör gyakorlása során figyelembe vegyék egy hátrányos helyzetben
lévő közösség speciális igényeit, és védelmet biztosítsanak a félretesztelésekkel szemben.
Erre tekintettel a Bíróság megállapította a 14. Cikk sérelmét az Első Kiegészítő
Jegyzőkönyv 2. Cikkével összefüggésben, és „igazságos elégtétel” megfizetésére kötelezte a
magyar államot.
A Bíróság által levezetett gondolatmenetben az oktatáspolitika terén megszokott széles
mozgástér (margin) ütközött a megkülönböztetésre irányulóan szűkre szabott mozgástérrel.
Míg az oktatáspolitika széles mozgástere mögött olyan demokratikus és szakértelmi
megfontolások álltak, miszerint egy nemzetközi bíróság ne szóljon bele abba, hogy a helyi
igények és lehetőségek szerint az államok miként szervezik meg a közoktatást, a
megkülönböztetés lehetőségének szűkítése mögött dupla demokrácia-érv állt. Egyrészt az,
hogy az etnikai diszkrimináció elleni küzdelem kiemelt demokratikus törekvés, másrészt
pedig az a „környező körülmény”, hogy történelmileg súlyos hagyománya van a romadiszkriminációnak, amelynek felszámolása fokozott állami törekvést igényel. Itt a „környező
körülmény”, a sajátos történelmi múlt nem tágította, hanem szűkítette a mozgásteret, mivel a
kérelmezők oldalát erősítette. A szűkítő tényezők túlsúlyban voltak az oktatáspolitika
irányában általában tanúsított megengedés indokaival szemben, így – bár a szűk (vagy
keskeny) jelző nem jelenik meg az ítéletben – a Bíróság a szűk mozgástér mellett döntött. A
14. Cikkel kapcsolatos ügyeknél megszokott módon az „objektív és ésszerű indokolás”
vizsgálatának szükségességét hangsúlyozta a körben, hogy csak különbségtétel valósult-e meg
vagy egyezménysértő megkülönböztetés. Fokozta továbbá a felülvizsgálat intenzitását,
kimondva, hogy – az etnikai jellegre tekintettel – „a lehető legszigorúbban kell értelmezni” az
ésszerű és objektív indok fogalmát.
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A Bíróság azonban csak kontemplált különböző szélességű mozgástereken, hiszen végül
elsősorban amiatt állapította meg az egyezménysértést, mert nem álltak rendelkezésre eljárási
garanciák. Mint azt a doktrína „inflációja” körében Kratochvíl is kifejtette, az eljárási
garanciák iránti igény kétségkívül a mozgástér alapjának tekinthető, azonban egy dolog
meghatározni az államokat az Egyezményből következően a különböző politikákkal
kapcsolatban terhelő kötelezettségek szigorúságát, és megint más eljárási garanciákat
megkövetelni a kötelezettségek teljesítésének feltételeként. A Horváth és Kiss ügy végül azon
dőlt el, hogy a Bíróság a 14. Cikk alkalmazása során megkövetelt bizonyos eljárási
garanciákat. A mérlegelési mozgástér (margin of appreciation) koncepciója kevésbé járult
hozzá érdemben az ügy eldöntéséhez, ezért az azon való elmélkedés legfeljebb általános
eligazítást adott a nemzeti szereplőknek a Bíróság vonatkozó álláspontjáról.

28. Tóth Krisztián Barnabás c. Magyarország (48493/06, 2013.II.12.)
Ez a magánélet tiszteletben tartásához való joggal kapcsolatos ügy arról szólt, hogy Tóth
Krisztián Barnabás együtt élt egy nővel, amikor az teherbe esett. A várandósság idején azonban
megszűnt köztük a viszony, és az anya hozzájárulásával egy másik férfi tett teljes hatályú apai
elismerő nyilatkozatot a születendő gyermek vonatkozásában. E férfi felesége a születést
követően – szintén az anya hozzájárulásával – örökbe fogadta a gyermeket. Amikor erről a
kérelmező nem sokkal később tudomást szerzett, kérelmet nyújtott be a gyámhatósághoz, hogy
az a gyermek nevében indítson apaság vélelmének megdöntése iránti pert, hogy aztán meg
tudja állapíttatni saját apaságát. Maga ugyanis ilyen pert nem indíthatott. Kérelmét azonban
elutasították, tekintettel arra, hogy az apasági vélelem megdöntése esetén a gyermek apa nélkül
maradhatott volna, mert az anya hozzájárulásának hiányában nem lehet teljes hatályú apai
elismerő nyilatkozatot tenni. A gyermeknek fontosabb érdeke fűződött ahhoz, hogy továbbra is
szerető családi körülmények között nevelkedjen, mint ahhoz, hogy akár ő, akár a kérelmező
megtudja, ki a biológiai apa. A hazai bíróságok helybenhagyták a gyámhatóság döntését.
A kérelmező azzal a panasszal fordult a Bírósághoz, hogy megvonták tőle az apasága
megállapításának lehetőségét. A Bíróság a panaszt a 8. Cikk alatt, a magánélethez való jog
tiszteletben tartása körében vizsgálta.
Az ítélet azért érdekes, mert együtt jelennek meg benne a diszkrecionális hatalmak
(discretionary powers), a mérlegelési hatalom (power of appreciation) és a mérlegelési
mozgástér (margin of appreciation) fogalmak. Az utóbbi kettőről már tudjuk, hogy egymás
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szinonimái, a „diszkrecionális hatalmak” fogalmon pedig minden bizonnyal a hazai jogunkban
létező mérlegelési jogkört kívánta érteni a Bíróság.552
A kormány érvelése szerint a gyámhatóság mérlegelési jogkörébe (discretionary powers)
tartozott annak eldöntése, hogy indít-e vagy sem a gyermek nevében apaság vélelmének
megdöntése iránti pert. Ennek eldöntése során mindenekelőtt a gyermek legfőbb érdekére volt
figyelemmel, de mérlegre tette a kérelmező érdekét is. Sem tisztességtelennek, sem
önkényesnek nem lehet tekinteni azon döntését, hogy nem indít eljárást. Az e döntést
helybenhagyó hazai bíróságok valamennyi érintett személlyel való közvetlen kapcsolatuk
folytán az Egyezményben foglalt követelményekkel összhangban gyakorolták az őket
megillető mérlegelési hatalmat (power of appreciation).
Kicsit zavaros a fentiek alapján, hogy a kormány miként értelmezte a mérlegelési jogkör
(discretionary powers) és a mérlegelési mozgástér (margin of appreciation) – a kormány
szóhasználatában: mérlegelési hatalom (power of appreciation) – viszonyát. Ennek azonban
nincs különösebb jelentősége, ha a Bíróság világos eligazítást ad ezzel kapcsolatban. Lássuk
tehát a Bíróság okfejtését.
Mint más hasonló ügyekben, a Bíróság itt is a kérelmező védett jogába való beavatkozás
demokratikus társadalomban fennálló szükségessége vizsgálatánál fektette le a releváns
szempontokat. Kimondta, hogy a szükségesség megítélésénél azt vizsgálja, hogy az eset
egészének fényében a 8. Cikk 2. bekezdése szempontjából „releváns és elegendő indokok”
szolgálnak-e a beavatkozás igazolására. Az „elegendőség” vizsgálata a döntéshozatali eljárás
összességében való „tisztességességének” vizsgálatát igényli. A nemzeti hatóságokat
mérlegelési mozgástér (margin of appreciation) illeti meg az érintettekkel való közvetlen
kapcsolatukból fakadó jobb döntéshozatali képességükre tekintettel:
„A nemzeti hatóságok rendelkeznek a valamennyi érintett személlyel való közvetlen
kapcsolat előnyével. Ebből következően a Bíróság feladata nem az, hogy a nemzeti hatóságok
helyébe lépjen azok feladatainak gyakorlása során, hanem az, hogy az Egyezmény szempontjából
felülvizsgálja az e hatóságok által az őket megillető mérlegelési hatalom (power of appreciation)
alapján hozott döntéseket.”553

A Bíróság elismerte, hogy a hazai jog szerint az illetékes nemzeti hatóság szabad
mérlegelésébe (discrecionary powers) tartozott annak eldöntése, hogy indít-e apaság
vélelmének megdöntése iránti eljárást a gyermek nevében. A Różański ügyre554 hivatkozással
552

Az ítélet tervezetét készítő jogász – a tőle származó információ szerint – legalábbis a hazai értelemben vett
mérlegelési jogkörre gondolt, amikor a diszkrecionális hatalmak (discretionary powers) kifejezést használta.
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Tóth Barnabás Krisztián c. Magyarország (48494/06, 2013.II.12., 32. bek.), utalással az Ahrens c.
Németország (45071/09, 2012.III.22., 64. bek.) ügyre. A kiemelés tőlem.
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Różański c. Lengyelország (55339/00, 2006.V.18., 75. bek.).
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megállapította, hogy az ilyen mérlegelési jogkör nem összeegyeztethetetlen a 8. Cikkben
előírt garanciákkal. Figyelembe vette, hogy a hazai hatóságok gondosan mérlegelték a
gyermek legfőbb érdekét, és mérlegre tették a kérelmező érdekét is. A kérelmezőt bevonták az
eljárásba, meghallgatták, és megfelelő eljárási garanciákat biztosítottak számára. Mérlegelési
jogkörük gyakorlása során nem léptek túl az ezen a területen rendelkezésükre álló mérlegelési
mozgástér (margin of appreciation) határain. A kérelmező jogaiba való beavatkozás
igazolására általuk adott indokok megfelelőek és elegendőek, így megállapítható, hogy a
sérelmezett „intézkedés” mások jogainak védelmére irányuló nyomós társadalmi szükséglet
kielégítését szolgálta.
Végül pedig a Bíróság a Kautzor ügyre555 utalással hozzátette, hogy az államot
megillető mérlegelési mozgástér (margin of appreciation) a jelen területen szélesebb volt
annál, mint a kapcsolattartási és információs jogokkal kapcsolatban. Ennek relevanciája
azonban nehezen érthető, hiszen egyrészt sem a jelen ítéletből, sem a hivatkozott Kautzor
ítéletből nem derül ki, hogy milyen széles a kapcsolattartási és információs joggal kapcsolatos
mozgástér, így abból nem tudunk használható következtetést levonni a jelen mozgástér
szélességére vonatkozóan. Másrészt a felek sem hivatkoztak a Kautzor ügyre, ami miatt
szükséges lett volna kitérni arra az indokolásban.
Az ítéletben foglaltak megerősítik azt a tételt, hogy a mérlegelési jogkör nem azonos a
mérlegelési mozgástérrel (margin of appreciation). A Bíróság elfogadja a mérlegelési jogkör
létét a hazai jogrendben, azonban ettől függetlenül azt vizsgálja, hogy a mérlegelési
mozgástér keretein belül maradt-e az állam.
Megtudtuk azt is, hogy az apasági státuszvizsgálattal kapcsolatban „szélesebb” az állam
mozgástere a beavatkozás szükségességének megítélésénél mások jogainak védelme
érdekében. Ennek alapja a nemzeti hatóságok jobb helyzete (ügyismerete és szakértelme). A
Bíróság csak annyit szab követelményül az illetékes nemzeti hatóságok számára, hogy azok
tisztességes eljárásban, megfelelő eljárási garanciák biztosítása mellett „alaposan” vizsgálják
meg és „gondosan” mérlegeljék az érintett érdekeket. Abba – a széles mozgástérből
következően – már nem szól bele, hogy milyen eredményre jutnak. Felülvizsgálata inkább
formai, mint érdemi. Laza felügyeletet gyakorol és deferenciát nyújt a kompetens nemzeti
hatóságok (jelen esetben a gyámhatóság és az annak határozatát felülvizsgáló bíróság)
döntésének, a mérlegelési mozgástér (margin of appreciation) doktrínát strukturális
értelemben alkalmazva.
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Kautzor c. Németország (23338/09, 2012.III.22., 72. bek.)
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29. Vojnity c. Magyarország (29617/07, 2013.II.12.)
A Vojnity ügy a megkülönböztetés tilalmát és a családi élet tiszteletben tartásához való
jogot érinti. Vojnity Peró elvált apa a láthatások alkalmával a gyermekére próbálta erőltetni a
Hit Gyülekezetéhez kötődő vallási meggyőződését, ami miatt a hazai bíróság megvonta tőle a
gyermek láthatását, mondván, hogy fellépése idegességet és félelmet kelt a gyermekben. Ezért
a kérelmező a 8. és a 14. Cikkekre hivatkozással a Bírósághoz fordult a családi élete
tiszteletben tartásához való joga vallási alapú diszkriminatív korlátozását sérelmezve.
A Bíróság először a 14. Cikk sérelmét vizsgálta. Megállapította, hogy a kérelmezőt
vallási meggyőződése miatt eltérően kezelték a többi szülőhöz képest, és hogy ez az eltérő
bánásmód a gyermek jogai és egészsége védelmének legitim célját szolgálta. Ezért már csak
azt kellett megvizsgálnia, hogy „ésszerű arányossági kapcsolat” állt-e fenn az alkalmazott
eszközök (vagyis a láthatási jog megvonása) valamint a kitűzött legitim cél között. Ennek
körében, a Zaunegger ügyre556 hivatkozással kifejtette, hogy:
„(…) a szerződő államok mérlegelési mozgásteret (margin of appreciation) élveznek annak
megítélésében, hogy az egyébként hasonló helyzetek között fennálló különbségek igazolnak-e
eltérő bánásmódot, és ha igen, milyen mértékben. A kompetens nemzeti hatóságoknak járó
mérlegelési mozgástér változik a körülmények, az ügy tárgya és háttere függvényében.”557

Ezt követően a Bíróság rögzítette, a vallásszabadság 9. Cikk által védett jogának
fontosságára tekintettel csak „nagyon nyomós indokok” alapján engedhető meg az eltérő
bánásmód.558 Utalt tehát arra, hogy a védett jog természete befolyásolja a mozgástér (margin)
szélességét, mégpedig úgy, hogy egy fontos jog érintettsége szűkíti azt. A „nagyon nyomós
indok” megkövetelése ugyanis a szűk mozgástér sajátossága.
A Bíróság hozzátette, hogy a vallásszabadságon kívül a szülő Első Kiegészítő
Jegyzőkönyv 2. Cikke által védett azon joga is érintett volt, hogy vallási és világnézeti
meggyőződésével összhangban oktassák a gyermekét. Ebből a jogból ugyanis az is következik,
hogy a szülőnek joga van saját vallási meggyőződését népszerűsíteni a gyermek előtt és
érvényesíteni annak nevelésében, amíg nem gyakorol veszélyes rítusokat, vagy egyéb módon
nem okoz fizikai vagy pszichés sérelmet a gyermek számára.
A Bíróság azonban úgy ítélte meg, hogy a korlátozás belefért a 14. Cikkel kapcsolatban
két okból is szűken megvont mozgástérbe (margin), mert nagyon nyomós indoknak tekinthető
556
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a gyermek által elszenvedett lelki sérelem. Szűkítette tehát a mozgásteret a 14. Cikk
szempontjából, majd mégis engedékenységet gyakorolt a nemzeti bíróság irányába. Azonban
csak az eddig vizsgált oldalról, ugyanis egészen pontosan a következők szerint fogalmazott:
„(…) még ha el is fogadjuk, hogy nagyon nyomós indoknak számít a hatóságok azon
pszichológiai károsodás miatt érzett aggodalma, amelyet a kérelmező gyermeke elszenvedhetett, a
Bíróság megítélése szerint a hatóságok által a probléma megoldására választott megoldást nem
lehet elfogadni a következő indokokra tekintettel.”559

Ezt követően a Bíróság még mindig a 14. Cikk szempontjából, de már a 8. Cikk
kontextusában vizsgálta az eltérő bánásmód megengedhetőségét. Ebben a kontextusban nem
történt kifejezett hivatkozás a mérlegelési mozgástér (margin of appreciation) doktrínára,
azonban a „szigorúbb vizsgálat” és a „csak kivételes körülmények között való korlátozhatóság”
szófordulatok jelenléte alapján megállapítható, hogy itt is volt mozgástér, mégpedig itt is szűk,
ami az átlagosnál kevesebb szabadságot jelent az államok számára.
A Bíróság úgy ítélte meg, hogy a szülő-gyermek kapcsolattartás korlátozása szigorúbb
vizsgálatot igényel a gyermekelhelyezésnél. A láthatás jogának teljes megvonása olyan
radikális intézkedés, amely csak kivételes körülmények között tekinthető igazoltnak. Ilyen
körülmények a jelen esetben nem álltak fenn, és enyhébb intézkedések alkalmazását sem tette
megfontolás tárgyává a nemzeti bíróság. Teljességgel figyelmen kívül hagyta tehát az
arányosság elvét, nem volt ésszerű arányossági kapcsolat a láthatás teljes megvonása és a
gyermek legfőbb érdekének védelme között.
Itt ismét felmerül a kérdés, hogy az „enyhébb intézkedések alkalmazhatóságának”
követelményét nem lenne-e helyesebb a szükségesség önálló mércéjének tekinteni, mint az
arányossági vizsgálat alá sorolni. Az üggyel kapcsolatos lényegi dilemma azonban nem ez,
hanem az, hogy az ítélet összemosta az Egyezmény 8. és 14. Cikkére vonatkozó okfejtést.
Emlékezzünk arra, hogy a Bíróság a 14. Cikk sérelmének vizsgálata kapcsán elfogadta,
miszerint nagyon nyomós indok igazolták az eltérő bánásmódot. Ennek alapján meg kellett
volna állapítania, hogy nem sérült a 14. Cikk, és rá kellett volna térnie a 8. Cikk önálló
vizsgálatára ahelyett, hogy a 14. Cikk alá emelt be 8. Cikkel kapcsolatos szempontokat. Az
eltérő bánásmódot igazoló nagyon nyomós indokok feltételezését követő valamennyi érve
ugyanis kizárólag a 8. Cikk vizsgálata körébe tartozott. Ezekből az érvekből azonban mégis a
14. Cikk sérülésére vonatkozó következtetést vont le:
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„(…) a kérelmező hátrányos megkülönböztetésben részesült a vallási meggyőződése
alapján a családi jog tiszteletben tartásához való joga gyakorlásában. A jelen ügyben tehát a 14.
Cikk sérelme a 8. Cikkel együtt véve (taken together) megvalósult.”560

A fenti megfogalmazást tekintve figyelmet érdemel, hogy itt a Bíróság nem az
„összefüggésben” (read/taken in conjunction with) formulát használta, hanem az annál
erősebb, 8. Cikk megsértésére is utaló „együtt véve” (taken together) kifejezést. Ezt követően
azonban a 8. Cikkel kapcsolatos panasz önálló vizsgálatát szükségtelenként vetette el, majd az
ítélet „döntés” részében már a szokásos frázist használva azt írta, hogy a 14. Cikk sérelme a 8.
Cikkel „összefüggésben” valósult meg (a violation of Article 14 in conjunction with Article 8).
Egyértelmű, hogy a Bíróság a 8. Cikknél kifejtett indokokat tartotta relevánsnak, és hogy
kiemelt hangsúlyt fektetett a 8. Cikkre. Felmerül ezért a kérdés, hogy nem lett-e volna tisztább
megoldás, ha a 8. Cikk alatt vizsgálja meg az ügyet és állapítja meg az egyezménysértést az ott
lefektetett szűk mozgástérre (margin) tekintettel, amelynek egyébként korrekt mércéje a
figyelembe vett „kivételes indokok” megkövetelése? A 14. Cikk szűk mozgásterébe ugyanis az
ítéletben foglaltak alapján beleférni látszott a korlátozás. Következetlen volt a mozgástér
használata a 14. Cikknél. A 8. Cikk vonatkozásában elfért volna, a 8. Cikk önálló vizsgálata
azonban elmaradt.

30. Csak a kormány által hivatkozott mérlegelési mozgástér
Azon ítéletek elemzését követően, amelyekben a Bíróság kifejezetten hivatkozott
valamilyen mérlegelési mozgástérre (margin of appreciation), tekintsük át röviden azokat az
ítéleteket is, amelyekben csak a kormány védekezésében jelent a doktrína, a Bíróság nem
hivatkozott rá.
Fontos megjegyezni, hogy az ilyen ügyek azonosításához nem a kormány eredeti
„észrevételeit” (observations) vettem alapul, hiszen azok nem álltak rendelkezésre a
kutatáshoz, hanem kizárólag a Bíróság által meghozott ítéleteket. Az ítéletekben jellemzően
rövidítve, tartalmi összefoglalásban szerepelnek a felek előadásai, így lehetséges, hogy a
kormány több ügyben hivatkozott mérlegelési mozgástérre (margin of appreciation), mint
amiben ez az ítéletből is kitűnik. Az ilyenként azonosított ügyek száma oly csekély (összesen
négy ügy Magyarország 1992-ben történt csatlakozásától 2013. februárig), hogy joggal
feltehető, ennél sokkal több esetben próbált a kormány érvelni mérlegelési mozgástérrel.

560

Vojnity c. Magyarország (29617/07, 2013.II.12., 43. bek.). A kiemelés tőlem.
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30.1. Korbély c. Magyarország (9174/02, 2008.IX.19.)
Korbély János 1956. október 26-án Tatán felfegyverzett katonai egységvezetőként
civilekre lőtt és azok lövését rendelte el, amelynek következtében több polgári személy is
életét vesztette. Korbéllyal szemben ezért 1993-ban – egy a háborús bűncselekmények és
emberiség elleni bűntettek elévülését kizáró 1968. évi ENSZ Egyezményre tekintettel 1993ban elfogadott törvény alapján – katonai büntetőeljárást indítottak emberiség elleni
bűncselekmény vádjával, és végül a Legfelsőbb Bíróság 2001-ben másodfokon öt év
szabadságvesztés főbüntetésre ítélte.
A kérelmező az Egyezmény 7. Cikkére561 hivatkozással, azért fordult a Bírósághoz, mert
álláspontja szerint olyan bűncselekmény miatt ítélték el, amely az elkövetése idején sem a
hazai, sem a nemzetközi jog szerint nem volt bűncselekmény.
A felek között vita volt abban, hogy az alapul fekvő ENSZ egyezmény rendelkezéseit
mint „nemzetközi jogot” miként kell értelmezni. A kormány ezzel kapcsolatban, akként
hivatkozott az „1949. évi genfi egyezmények közös 3. Cikke562 által felállított” mérlegelési
mozgástérre (margin of appreciation), hogy álláspontja szerint „a magyar bíróságok által az
ügyben élvezett mérlegelési mozgásteret” a Szerződések Jogáról szóló 1969. évi Bécsi
Egyezményben lefektetett elvek fényében kell kezelni. A 31. Cikkben foglaltak szerint a
nemzetközi egyezményeket „jóhiszeműen, kifejezéseinek szövegösszefüggésükben szokásos
értelme szerint valamint tárgya és célja figyelembevételével kell értelmezni”. Az emberi
jogok nemzetközi szabályozása területén általánosan elfogadott az a Legfelsőbb Bíróság által
is követett értelmezési módszer, hogy az egyéni jogok hatékony védelmét szolgáló
interpretációt kell választani. Minthogy a Legfelsőbb Bíróság ilyen értelmezést választott,
annak döntése a kormány álláspontja szerint belefért mozgástérbe.563
Megállapítható, hogy a kormány által hivatkozott „mozgástérnek” az ügyben nem volt
relevanciája, mert az nem az Emberi Jogok Európai Egyezményének (Egyezmény)

561

Egyezmény 7. Cikk – Büntetés kiszabásának tilalma törvényi rendelkezés nélkül
„1. Senkit sem szabad elítélni olyan cselekményért vagy mulasztásért, amely elkövetése idején a hazai vagy
nemzetközi jog alapján nem volt bűncselekmény. Ugyancsak nem lehet a bűncselekmény elkövetése idején
alkalmazható büntetésnél súlyosabb büntetést kiszabni.
2. Ez a Cikk nem zárja ki valamely személy bíróság elé állítását és megbüntetését olyan cselekmény vagy
mulasztás miatt, amely elkövetése idején a civilizált nemzetek által elismert általános jogelvek szerint
bűncselekmény volt.”
562
Az 1949. évi genfi egyezmények közös 3. cikke szerint emberiség elleni bűncselekmény az „a) emberölés; b)
kiirtás; c) leigázás; d) kitoloncolás; e) bebörtönzés; f) kínzás; g) erőszakos közösülés; h) politikai, faji vagy
vallási alapon történő üldözés; i) egyéb embertelen cselekmények”.
563
Korbély c. Magyarország (9174/02, 2008.IX.19., 67. bek.).
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rendszeréből vagy a Bíróság gyakorlatából, hanem más nemzetközi okmányokból
következett.
Másrészt a Bíróság rövidre zárta a témát azzal, hogy világossá tette, a hazai jog
értelmezése (a nemzetközi jogra utaló hazai jogé is) a hazai bíróságok dolga, így a nemzeti
bíróságoknak ez alapján nyújtott deferenciát, nem pedig a mérlegelési mozgástér (margin of
appreciation) doktrína alkalmazásával:
„(…) a Bíróság ismétli, hogy alapvetően nem feladata helyettesíteni a hazai
igazságszolgáltatást. Elsősorban a nemzeti hatóságok, nevezetesen a bíróságok feladata a hazai
jogszabályok értelmezési problémáinak megoldása. Ez arra is vonatkozik, amikor a hazai jog a
nemzetközi jog általános szabályaira vagy nemzetközi szerződésekre utal. A Bíróság feladata
annak meghatározására szorítkozik, hogy az ilyen értelmezés hatásai összhangban vannak-e az
Egyezménnyel.”564

A Bíróság tehát a negyedfok doktrínát alkalmazta. Ez a doktrína elvileg csak a 6. Cikk
1. bekezdésére érvényes, míg itt a 7. Cikk képezte a vizsgálat tárgyát, azonban a kérelmező a
6. Cikk 1. bekezdésére is hivatkozott, amelynek vizsgálatát csak azért mellőzte a Bíróság,
mert annak szempontjai átfedésben voltak a 7. Cikk alatt lefolytatott vizsgálat szempontjaival.

30.2.

Társaság

a

Szabadságjogokért

c.

Magyarország

(37374/05,

2009.VII.14.)
A Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) civil jogvédő szervezet 2004-ben kérelmet
nyújtott be az Alkotmánybírósághoz, hogy az engedélyezzen betekintést munkatársa számára
egy országgyűlési képviselő által benyújtott absztrakt normakontroll indítványba, az indítvány
közérdekű tartalmának megismerése céljából. Az Alkotmánybíróság – az indítványozó
nyilatkozatának beszerzése nélkül – azzal utasította el a kérelmet, hogy az indítványozó
hozzájárulása nélkül nem engedhet betekintést. A TASZ polgári pert indított az
Alkotmánybíróság ellen az adatvédelmi törvény alapján, a közérdekű adatok kiadása
érdekében. Megelégedett volna egy anonimizált változatba való betekintéssel is, keresetét
azonban elutasították.
A kérelmező az információk megszerzéséhez fűződő, 10. Cikk által védett joga
sérelmére hivatkozással fordult a Bírósághoz.

564

Korbély c. Magyarország (9174/02, 2008.IX.19., 72. bek.), hivatkozással a Waite és Kennedy c. Németország,
GC (26083/94, 1999.II.18., 54. bek.) ügyre.
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A kormány azzal védekezett, hogy „a Bíróság esetjoga értelmében az államok bizonyos
mérlegelési mozgástérrel (margin of appreciation) rendelkeznek egy a 10. Cikk által védett
jogot érintő korlátozás szükségességének megítélésében”.565
A Bíróság azonban a korlátozás demokratikus társadalomban fennálló szükségességének
vizsgálata körében kifejtette, hogy amennyiben a korlátozás valamely „társadalmi őrkutya”
(social watchdog), például a sajtó vagy „kapcsolódó területek” működését érinti, úgy az azok
fontos szerepéből következően a „leggondosabb felülvizsgálatot” kell elvégezni.566
Figyelembe vette, hogy a TASZ megelégedett az anonimizált beadványba való betekintéssel,
hogy az indítvány feltehetőleg egyébként sem tartalmazott a magánszférához tartozó adatokat,
valamint azt, hogy a közérdekű adatok személyiségi jogokra hivatkozással való elzárása
gátolhatja a politikai közvitát és akadályozhatja a sajtót és a civil szervezeteket feladatuk
teljesítésében. Mindezekre tekintettel a Bíróság megállapította az egyezménysértést.
A Bíróság hangsúlyosan figyelembe vett egy mérlegelési mozgástér (margin of
appreciation) tényezőt a kérelmező oldalán, mégpedig a civil jogvédő szervezetek
demokratikus társadalomban fennálló fontosságát, és ennek következtében szigorított a
kérelmező jogába való beavatkozást megvalósító hazai bírósági döntések felülvizsgálatán.
Ezek szerint tehát strukturális értelemben alkalmazta a mérlegelési mozgástér doktrínát.
Ennek ellenére feltehetőleg azért nem hivatkozott mérlegelési mozgástérre, mert nem nyújtott
deferenciát az államnak, nem hagyta rá a döntést semmilyen mértékben, és a demokrácia
tényező sem az állam javára került figyelembe vételre az arányossági vizsgálatban.
Világosabb megoldásnak találhatta nem hivatkozni mozgástérre, mint hivatkozni arra, majd
mégsem nyújtani deferenciát, hanem éppen ellenkezőleg, az átlagosnál is szigorúbb
felülvizsgálatot végezni.

30.3. Kenedi c. Magyarország (31475/05, 2009.V.26.)
A Kenedy ügy azt szemlélteti, hogy az arányossági „nagyteszt” (jogszerűség, legitim
cél szolgálata, demokratikus társadalomban fennálló szükségesség) mely pontján merülhet fel
a mérlegelési mozgástér (margin of appreciation) doktrína alkalmazása.
Az ügy arról szól, hogy Kenedi János történész bírósági kötelezés ellenére több mint
egy évtizeden keresztül nem kapott hozzáférést az illetékes minisztériumtól a titkosszolgálat
565

Társaság a Szabadságjogokért c. Magyarország (37374/05, 2009.IV.14., 18. bek.).
Loc. cit., 36. és 38. bek., hivatkozással a Chauvy és Mások c. Franciaország (64915/01., 2004.VI.29., 66.
bek.) és a Goodwin c. Egyesült Királyság (17488/90, 1996.III.27., 39. bek.) ügyekben hozott ítéletekre.
566
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hatvanas években való működésére vonatkozó iratok kutatási célú tanulmányozására. A
kérelmező a Bírósághoz fordult a 10. Cikk alapján, sérelmezve, hogy a kutatási anyag
elzárása

megfosztotta

őt

egy

objektív

tanulmány

megírásában

kifejeződő

véleménynyilvánítási szabadságától.
Ebben az ügyben szintén csak a kérelmezett kormány érvei között jelent meg a
mérlegelési mozgástérre (margin és appreciation) hivatkozás, mégpedig akként, hogy a
Bíróság gyakorlata szerint az államokat megilleti „bizonyos” mozgástér a nemzetbiztonsági
célú korlátozások területén, ami a kormány álláspontja szerint jelen esetben is igazolta az
iratok titkosítását.
A Bíróságnak nem kellett foglalkoznia a mozgástér (margin) kérdésével, mert annak a
korlátozás demokratikus társadalomban fennálló szükségessége vizsgálatánál (azon belül is
az arányossági „kistesztben”) lett volna csak jelentősége, azonban már amiatt megállapította
az egyezménysértést, hogy a bírósági kötelezéssel szembehelyezkedő iratvisszatartás nem
felelt meg a „törvényben meghatározottság” (jogszerűség) 10. Cikk 2. bekezdésében előírt
követelményének. Mivel a jogszerűség vizsgálata megelőzi az „egy demokratikus
társadalomban fennálló szükségesség” vizsgálatát, a Bíróságnak nem kellett válaszolnia a
kormány mozgástérrel kapcsolatos felvetésére.

30.4. Somogyi c. Magyarország (5770/05, 2011.I.11.)
Az utolsó vizsgált ügyben Somogyi Tamás Pál kérelmező azt sérelmezte, hogy az
Olaszországban kiszabott szabadságvesztés büntetése végrehajtásának átvétele során eljáró
magyar bíróság jogellenesen állapította meg fegyházban a végrehajtási fokozatot, amelyből
szigorúbb fogvatartási körülmények és későbbi feltételes szabadságra bocsáthatóság
következtek. A Legfelsőbb Bíróság ugyan megváltoztatta e döntést és börtönre enyhítette a
büntetés végrehajtásának fokozatát, addigra azonban a kérelmező már két és fél évet eltöltött
fegyházban, és túlülte azt, amikor börtön esetén szabadulhatott volna. A fegyház fokozatról
döntő bíróság elleni kártérítési pere nem járt sikerrel, mert a bíróság nem járt el súlyos
gondatlansággal, és a kérelmező nem bizonyította a fegyházban tartózkodás folytán
bekövetkezett kárát.
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A

büntetés-végrehajtás

átvétele

az

Elítélt

Személyek

Átszállításáról

szóló

Egyezményen567 alapult. A kormány azzal érvelt, hogy a hazai bíróságok ezt az egyezményt
alkalmazták, és „éltek az ebből az egyezményből fakadó mérlegelési mozgástérrel (margin of
appreciation)”.568
Lehet, hogy a fenti egyezményből bizonyos – tárgya, jellege és terjedelme
szempontjából a kormány által az ítéletből kitűnően nem konkretizált – mérlegelési szabadság
következett a büntetés-végrehajtás átvételéről döntő bíróság számára, azonban annak vajmi
kevés relevanciája lehetett a kérelmező panaszának elbírálására irányadó Egyezmény
alkalmazása szempontjából. A panasszal érintett 5. Cikk 1. bekezdés a) pontjával
kapcsolatban semmiféle szükségességi tesztnek nem lehet szerepe annak megítélésében, hogy
van-e jogerős szabadságvesztés büntetés, illetve hogy törvényes keretek között zajlik-e a
fogvatartás. A Bíróság ezért sem hivatkozott ítéletében mérlegelési mozgástérre (margin of
appreciation). A Legfelsőbb Bíróság megváltoztató döntésére figyelemmel egyszerűen
megállapította, hogy jogellenesen (nem „a törvényben meghatározott eljárás útján”) került sor
a végrehajtási fokozat és a feltételes szabadulás időpontjának meghatározására, tehát az 5.
Cikk 1. bekezdés a) pontjának sérelme megvalósult.
A kormány részéről a doktrína félreértésén alapulhatott a mérlegelési mozgástérre
(margin of appreciation) hivatkozás, annak ugyanis nem lehetett szerepe az ügy
megítélésében.

567

Az elítélt személyek átszállításáról szóló, Strasbourgban, 1983. március 21-én kelt Egyezmény (kihirdette a
2001. évi LXVII. törvény).
568
Somogyi c. Magyarország (5770/05, 2011.I.11., 20. bek.).
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XI. A MAGYAR ÜGYEK TAPASZTALATAINAK ÖSSZEGZÉSE
A kutatásba bevont magyar ügyek elemzésének tapasztalatait azon szempontok szerint
összegzem, amelyek alapján elvégeztem azok vizsgálatát. Az összegzés szempontjai tehát a
fogalomhasználat, a védett jogok kontextusa, az alkalmazás módja, tényezői és
következménye, nemalkalmazás esetén a hivatkozás üzenete, illetve nemhivatkozás esetén a
mellőzés oka. Ezen kívül arra is szükséges kitérni, hogy milyen jellegű kommunikáció folyt a
Bíróság és a nemzeti bíróságok között a vizsgált ügyek kapcsán.

1. Fogalomhasználat
A doktrínára való hivatkozást tartalmazó 29 ítélet közül a Bíróság 16-ban kizárólag a
mérlegelési mozgástér (margin of appreciation) fogalmat használta,569 négy ítéletben együtt
szerepeltek a mérlegelési mozgástér és a mérlegelési hatalom (power of appreciation)
kifejezések570, hat ítéletben a mérlegelési mozgástérhez a diszkréció (discretion) fogalma
társult,571 egy ítéletben mindhárom kifejezés szerepelt572, egy ítéletben a Bíróság kizárólag a
mérlegelési hatalom fogalmat használta,573 további egy ítéletben pedig a mérlegelési
mozgástér és a mérlegelési hatalom mellett megjelent a diszkrecionális hatalom (power of
discretion) is.574
A „mérlegelési hatalom” valamennyi esetben a mérlegelési mozgástér szinonimájaként
szerepelt. Minden alkalommal az általános elvek körében, korábbi döntésekből átvéve jelent
meg az ítéletekben. Feltehetőleg a hagyományai szerint megkövetelt szöveghűség érdekében
nem nyúlt hozzá a Bíróság. Egy alkalommal – a Karsai ítéletben – azonban mégis megtette,
tehát nem volt ebben teljesen következetes. Két esetben egy bekezdésen belül, míg további
egy esetben egymás utáni bekezdésekben szerepelt a mérlegelési mozgástér és a mérlegelési
hatalom variánsok használata. A szóismétlés kerülésére törekvés is szerepet játszhatott ebben.
A szóismétlés (vagyis a következetes, kötött fogalomhasználat) azonban a jogi
nyelvhasználatban kifejezetten követelmény, ha az egyértelműséget szolgálja. Egy olyan
dogmatikailag nem letisztult koncepciónál, mint a mérlegelési mozgástér doktrína,
569

Lásd a Rajnai, Csánics, Weller, Karakó, Rózsa, Kiss Alajos, Deés, Ternovszky, Németh Zoltán, Fratanoló, Új,
Shaw, Hegedüs, K.M.C., Plesó és Vojnity ítéleteket.
570
Lásd a Daróczy, Vajnai, Kalucza és Szima ítéleteket.
571
Lásd a Patyi, Karsai, Lánchíd Zrt., Tatár és Fáber, Fáber és Horváth és Kiss ítéleteket.
572
Lásd a Rekvényi ítéleteket.
573
Lásd a Sáska ítéletet.
574
Lásd a Tóth Krisztián Barnabás ítéletet.
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kifejezetten előnyös lenne a kötött fogalomhasználat. A doktrína természetének pedig inkább
a „mozgástér” mint a „hatalom” felel meg.
A használt fogalmak közül a „diszkréció” a legproblémásabb, a vizsgált esetek ugyanis
megerősítik, hogy ezt a fogalmat a Bíróság hol a mérlegelési mozgástér szinonimájaként,575
hol az implementációs szabadságot és a nemzeti bíróságoknak nyújtott deferenciát is magában
foglaló, klasszikus értelemben vett diszkrécióként576, hol pedig hazai mérlegelési jogkör577
értelemben használja. Magyarázatot azonban nem fűz hozzá, így értelmezéssel kell rájönni,
hogy mikor mire gondol. Jó lenne, ha a diszkréció fogalmat kizárólag a klasszikus diszkréció
esetére korlátozná, míg a mérlegelési mozgásteret a saját nevén nevezné, a hazai mérlegelési
jogkörre pedig valami más kifejezést használna. Megfelelő választás lenne például a
„diszkrecionális hatalom”, amelyről az érintett ügy elemzése során meg tudtuk állapítani,
hogy nem a mérlegelési mozgástérrel azonos, hanem a hazai jog szerinti mérlegelési jogkört
jelenti. Persze ehhez is szükség lenne magyarázatra, mert félreérthető az elnevezés.
Ezen kívül a diszkréció fogalom használata esetén is meg kellene adni a diszkréció
jelentését, az ugyanis a nemzeti jogrendszerekben eltérő jelentést hordozhat, mint a Bíróság
gyakorlatában (lásd pl. a hazai diszkrecionális jogkört).
Összességében a magyar ítéletek tapasztalatai megerősítik, hogy a Bíróság zömmel a
mérlegelési mozgástér (margin of appreciation) fogalmat használja a doktrínára, ebben
azonban nem következetes, és nem is nagyon törekszik egységes fogalomhasználatra.
Mindenesetre a vele folytatott kommunikációban célszerű következetesen a mérlegelési
mozgástér fogalmat használni, míg az attól eltérő kategóriákat a saját nevükön illetni, és
valamennyi használt fogalom szándékolt értelmét pontosan megadni.

2. A védett jogok kontextusa
A mérlegelési mozgáskörre (margin of appreciation) hivatkozást tartalmazó 29 ítéletből
kilenc a véleménynyilvánítás szabadságával (10. Cikk),578 nyolc a magán- és családi élet
tiszteletben tartásához való joggal (8. Cikk),579 három-három a megkülönböztetés tilalmával
(14. Cikk)580 és a tulajdon védelmével (Első Kiegészítő Jegyzőkönyv 1. Cikk)581, kettő-kettő a
575

Lásd a Patyi, Lánchíd Zrt., Tatár és Fáber, valamint Fáber ítéleteket.
Lásd a Karsai ítéletet.
577
Lásd a Horváth és Kiss ítéletet.
578
Lásd a Rekvényi, Vajnai, Csánics, Karsai, Fratanoló, Új, Tatár és Fáber, Fáber és Szima ítéleteket.
579
Lásd a Daróczy, Karakó, Deés, Ternovszky, Németh, Shaw, Kalucza és Tóth Krisztián Barnabás ítéleteket.
580
Lásd a Weller, Horváth és Kiss és Vojnity ítéleteket.
581
Lásd a Rajnai, Lánchíd Zrt. és Hegedűs ítéleteket.
576
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gyülekezés szabadságával (11. Cikk)582 és a tisztességes tárgyaláshoz való joggal (6. Cikk)583,
míg egy-egy a szabadsághoz és biztonsághoz való joggal (5. Cikk)584 és a szabad
választásokhoz való joggal (Első Kiegészítő Jegyzőkönyv 3. Cikk)585 volt kapcsolatos.
Bár a vizsgált minta csekélységére tekintettel a fenti számokból nehéz általános
következtetéseket levonni arra nézve, hogy a doktrínára hivatkozás a Bíróság gyakorlatában
mely jogokkal kapcsolatban gyakori, mely jogokkal kapcsolatban ritkább és mely jogokkal
kapcsolatban elenyésző vagy nem létező, a mérlegelési mozgástér (margin of appreciation)
magyar ítéletekben való előfordulási aránya összhangban van azzal, amit az egyes jogokra
vonatkozó általános elemzés során megállapítottunk. Ezért ez az előfordulási arány némileg
prognosztizálhatóvá teszi, hogy a jövőben a magyar vonatkozású ügyekben milyen típusú
jogokkal kapcsolatban, milyen kontextusban lehet számítani a doktrína előfordulására.586
A magyar ügyekben a listát a „minősített” jogok vezették, azokon belül is kiemelkedő
nagyságrenddel szerepelt a véleménynyilvánítás szabadsága (10. Cikk) és a magán- és családi
élet tiszteletben tartásához való jog (8. Cikk). A gyülekezéshez való joggal (11. Cikk) és a
megkülönböztetés tilalmával (14. Cikk) kapcsolatban már csak néhány ügyben jelent meg a
doktrína, ez azonban nem jelenti azt, hogy kevesebb relevanciája lenne ezeken a területeken.
Vallásszabadságra (9. Cikk) vonatkozó ítélet a vizsgált időszakban nem született, ez a téma
általában is ritkán merül fel a Bíróság esetjogában.
A „gyenge” jogok, amelyek gyakorlatában úgymond „alapértelmezés” a doktrína
alkalmazása, viszonylag alacsony számban voltak érintettek. A tulajdon védelme (Első
Kiegészítő Jegyzőkönyv 1. Cikk) még kiemelkedett a maga három ítéletével, a szabad
választásokhoz való jog (Első Kiegészítő Jegyzőkönyv 3. Cikk) azonban csak egy ügyben
képezte a vizsgálat tárgyát, az oktatáshoz való jog (Első Kiegészítő Jegyzőkönyv 2. Cikk)
pedig csak közvetetten, a megkülönböztetés tilalmához kapcsolódóan merült fel.587 Az ügyek
alacsony száma itt sem a doktrína gyenge jogokkal kapcsolatos relevanciáját cáfolja, hanem
csak azt mutatja, hogy kevés ilyen típusú ügy került a Bíróság elé a vizsgált időszakban.
Az „erős” jogok, a szabadsághoz és biztonsághoz való jog (5. Cikk) és a tisztességes
tárgyaláshoz való jog (6. Cikk) szintén kevés (egy-kettő) számmal szerepeltek. E jogokkal
kapcsolatban bőséges az ítélettermés, az alacsony előfordulás indoka tehát itt már az, hogy e
582

Lásd a Patyi és Sáska ítéleteket.
Lásd a Rózsa és K.M.C. ítéleteket.
584
Lásd a Plesó ítéletet.
585
Lásd a Kiss Alajos ítéletet.
586
Azért nem lehet a múltbeli ítéletek alapján teljes biztonsággal prognosztizálni a doktrína jövőbeni
előfordulását, mert az újabb ügyek akár csak csekélyebb ténybeli eltérése is eltérő következtetésekhez vezethet,
nem beszélve arról, hogy a döntéshozatal körülményeinek változása is befolyással van a döntésre.
587
Az oktatáshoz való joggal kapcsolatban lásd a Horváth és Kiss ügyet.
583

223
jogok kontextusában igen korlátozott a mérlegelési mozgástér (margin of appreciation)
doktrína szerepe.
„Abszolút” jogok (élethez való jog – 2. Cikk, kínzás tilalma – 3. Cikk, rabszolgaság és
kényszermunka tilalma – 4. Cikk, törvényi rendelkezés nélküli büntetés tilalma – 7. Cikk)
relációja egyáltalán nem merült fel a vizsgált ítéletekben. Ez alátámasztja azt a megállapítást,
hogy az abszolút jelleg csak a legkivételesebb esetben enged teret valamely mozgástér
(margin) tényezőnek.
Az egyes jogokon belüli ténybeli kontextust, tehát az ügyek típusát vizsgálva
megállapítható, hogy az 5. Cikkel kapcsolatos ügy az elmebetegek kényszergyógykezelésével,
a 6. Cikkel kapcsolatos ügyek pedig a bírósághoz való hozzáférés jogával voltak
kapcsolatosak, az állam negatív (tartózkodási) kötelezettségét érintően. A 8. Cikkhez tartozó
ügyek zöme a magánélet tiszteletben tartásához való jogra vonatkozott. Ezen belül a jó hírnév
védelme, a személyes integritás megvédése, a szüléssel kapcsolatos választás és a szülői
státusz meghatározása, valamint a névhasználat témakörei merültek fel. A családi élet
tisztleletben tartásához való jog körében gyermekfelügyelet, a magánlakás tiszteletben
tartásához való joggal kapcsolatban pedig zajvédelem képezte az ügyek tárgyát. E területek
közül valamennyi az állam pozitív (cselekvési) kötelezettsége körébe tartozott, kivéve a
névhasználat és a szülői státusz kérdését, ahol az államot negatív (tartózkodási) kötelezettség
terhelte. A 10. Cikkel kapcsolatos ügyek (mind baloldali, mind jobboldali) politikai
véleménynyilvánításra, közérdekű kérdések társadalmi megvitatására, sajtószabadságra,
mások jó hírnevét sértő állításokra, valamint a közszolgák (rendőrség) politizálására és
védelmére vonatkoztak, és majd minden esetben az állam negatív (tartózkodási)
kötelezettségét érintették.588 A 11. Cikkel kapcsolatos ügyek az állam politikai célú
gyülekezésekkel szembeni negatív (tartózkodási) kötelezettségre vonatkoztak. A 14. Cikkhez
tartozó ügyek tárgyát a szociális ellátások, oktatáspolitika és szülő-gyermek kapcsolattartás
területén megvalósult eltérő bánásmód vizsgálata képezte. A 14. Cikk kontextusában az eltérő
bánásmód és a megkülönböztetés viszonyában lehet szerepe mérlegelési mozgástérnek
(margin

of

appreciation),

mellyel

kapcsolatban

a

negatív-pozitív

kötelezettség

megkülönböztetésnek nincs értelme. Az Első Kiegészítő Jegyzőkönyv 1. Cikkével
kapcsolatos ügyekben gazdasági tevékenység korlátozása, vagyoni értékű követelések
érvényesíthetősége, valamint vagyon zár alá vétele volt érintett, mégpedig valamennyi
esetben az állam negatív (tartózkodási) kötelezettsége körében. Az Első Kiegészítő
588

A Bíróság a Fáber ügyben hivatkozott ugyan az állam pozitív kötelezettségére, ezt a megközelítést azonban
súlyosan kritizálta Albuquerque bíró párhuzamos véleménye.
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Jegyzőkönyv 3. Cikkével kapcsolatos ügy pedig a cselekvőképességet érintő gondnokság alatt
álló személyek választójogáról szólt, szintén negatív (tartózkodási) kötelezettség alá esően.
Megállapítható tehát, hogy a jogok és ügytípusok széles körét érintette a mérlegelési
mozgástérre (margin of appreciation) hivatkozás, és hogy jellemzően az állam beavatkozástól
való tartózkodásra vonatkozó negatív kötelezettsége volt érintett, míg a 8. Cikknél a jog
megvédésére irányuló pozitív cselekvési kötelezettség dominált. A doktrínára hivatkozás
továbbá kifejezetten jellemző volt a gyenge és a minősített jogoknál, míg csak kivételesen
érintett erős jogokat, és egyáltalán nem abszolút vagy kvázi-abszolút jogot.

3. A doktrína alkalmazása
A doktrína alkalmazása körében azt vizsgáltam, hogy a Bíróság ténylegesen
alkalmazta-e a mérlegelési mozgástér (margin of appreciation) doktrínát, amikor hivatkozott
mérlegelési mozgástérre. Amennyiben alkalmazta, úgy azt strukturális, szubsztantív, vagy
valami más megközelítés szerint tette-e? Milyen tényezőket vett figyelembe; és mi lett az
alkalmazás következménye (elmarasztaló vagy egyezménysértés hiányát megállapító döntés
született-e)?

3.1. Alkalmazás vagy nemalkalmazás
Abból a 29 ítéletből, amelyben a Bíróság hivatkozott valamilyen mérlegelési
mozgástérre (margin of appreciation), csak 20 esetben volt megállapítható a doktrína
tényleges alkalmazása,589 míg a maradék kilenc esetben felesleges, irreleváns volt a
hivatkozás a döntés meghozatala szempontjából.590 A csupán kormány általi hivatkozást
tartalmazó ítéletek közül továbbá egy esetben a Bíróság anélkül alkalmazta a doktrínát, hogy
említést tett volna róla.591
Látható tehát, hogy a Bíróság nem minden esetben alkalmazza a doktrínát, amikor
hivatkozik rá, illetve elvétve olyankor is alkalmazza, amikor nem említi.592

589

Lásd a Rekvényi, Rajnai, Daróczy, Vajnai, Patyi, Karsai, Kiss Alajos, Lánchíd Zrt., Deés, Németh, Új, Shaw,
Hegedűs, Kalucza, Tatár és Fáber, K.M.C., Plesó, Szima, Tóth Krisztián és Vojnity ítéleteket.
590
Lásd a Csánics, Weller, Karakó, Rózsa, Lánchíd Zrt., Ternovszky, Fratanoló, Sáska és Horváth és Kiss
ítéleteket.
591
Lásd a Társaság a Szabadságjogokért ítéletet.
592
Megjegyzésre szorul, hogy a hivatkozás nélküli doktrínahasználatra vonatkozóan nem folyt kifejezett kutatás,
a vizsgálat tárgyát ugyanis csak azon ítéletek képezték, amelyekben szerepelt a mérlegelési mozgástér (margin of

225

3.2. Alkalmazási módok
Az ítéletek elemzésekor abból az elméleti megközelítésből indultam ki, hogy a doktrína
alkalmazásának két fő módja, a strukturális és a szubsztantív alkalmazás létezik, amelyek
közül az előbbi a Bíróság általi felülvizsgálat intenzitását befolyásolja, az utóbbi pedig a
hagyományos mércével mérő arányossági tesztben enged szerepet a mérlegelési mozgástér
(margin of appreciation) tényezőinek. A doktrínát ténylegesen alkalmazó ítéletek közül
sikerült is azonosítani nyolcat, amelyekben a Bíróság a strukturális megközelítést alkalmazta
(ebből hét esetben hivatkozott is mérlegelési mozgástérre,593 míg egy ítéletben csak a
kormány érvei között jelent meg a fogalom594), míg további kilenc ügyben a Bíróság
szubsztantív módon alkalmazta a doktrínát.595 Volt azonban négy olyan ítélet is, amelyeknél a
doktrína

az

állam

pozitív

kötelezettségéhez

kapcsolódott,

és

alkalmazása

olyan

jellegzetességeket mutatott, amelyek sem a strukturális, sem a szubsztantív alkalmazáshoz
nem voltak sorolhatók, ellenben egységesen voltak jelen valamennyi pozitív kötelezettséggel
kapcsolatos ítéletben.596
Ez megerősítette, hogy a strukturális és szubsztantív alkalmazási módok nem feltétlen és
egyértelmű metódusok, hanem van a doktrínának egyéb, marginális alkalmazása is, mégpedig
a magyar ügyek tapasztalatai alapján jellemzően a pozitív kötelezettségekre vonatkozó
alkalmazás. (A homályos fogalmakra vonatkozó doktrína alkalmazás külön kategóriaként
való elismerését kevéssé igazolta a magyar ügyekre vonatkozó gyakorlat. E körben csak a
megkülönböztetés-különbségtétel fogalmak 14. Cikk alá tartozó elhatárolását említhetjük.)
Hangsúlyozni szükséges továbbá, hogy a strukturális és a szubsztantív alkalmazás mint
fogalmak sehol nem jelentek meg a Bíróság ítéleteiben. Azokat nem is a Bíróság vezette be,
hanem a jogtudomány, mégpedig annak érdekében, hogy strukturálja és érthetővé tegye a
Bíróság változó doktrínaalkalmazását. Minden egyes ítéletet részletesen elemezni kellett
ahhoz, hogy megítélhessük, melyik szemlélet alapján került a doktrína alkalmazásra.

appreciation) fogalma, vagy legalább annak valamely szinonimája. A látens doktrínahasználat keresése
valamennyi magyar ügy áttekintését igényelte volna, ami meghaladta a kutatás kereteit.
593
Lásd a Rajnai, Vajnai, Hegedüs, Kiss Alajos, K.M.C., Tóth Krisztián Barnabás és a Vojinty ítéleteket.
594
Lásd a Társaság a Szabadságjogokért ítéletet.
595
Lásd a Rekvényi, Daróczy, Patyi, Karsai, Új, Tatár és Fáber, Fáber, Plesó és Szima ítéleteket.
596
Lásd a Deés, Németh, Shaw és Kalucza ítéleteket.
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3.2.1. A strukturális alkalmazás sajátosságai
A vizsgált ügyek tapasztalatai alapján a mérlegelési mozgástér (margin of appreciation)
doktrína strukturális alkalmazásának általános jellemzője, hogy a Bíróság „széles” vagy
„szűk” mérlegelési mozgástérre hivatkozik, vagy ha konkrétan nem is mondja ki,
egyértelműen kiderül ítéletéből, hogy széles vagy szűk mozgástérre gondolt. Ezen kívül a
Bíróság a doktrína strukturális alkalmazása esetén nemcsak hivatkozik széles vagy szűk
mozgástérre, hanem annak megfelelően állít is felülvizsgálatának intenzitásán. „Széles”
mérlegelési mozgástér esetén enyhít a felülvizsgálat szigorúságán, vagy ahogy egyes szerzők
fogalmaznak, „gyengíti immunitását”, „lejjebb teszi az ugrólécet”, illetve „deferenciális
gondolkodásra hajlik”.

„Szűk” mérlegelési

mozgástér esetén

ellenben

szigorít

a

felülvizsgálaton, vagyis „fokozott immunitással reagál”, „magasra teszi az ugrólécet”, illetve
„bírói aktivizmust gyakorol”.
A strukturális alkalmazáshoz sorolt ítéletek felében a Bíróság széles,597 a másik felében
pedig szűk mozgásteret (margin) állapított meg.598
Széles mozgástér
A széles mozgástérrel (margin) érintett ügyek közül kettő a doktrínának hagyományosan
nagy teret engedő tulajdon védelméhez (Első Kiegészítő Jegyzőkönyv 1. Cikke),599 egy
szintén a doktrína hagyományos területének számító magánélet tiszteletben tartásához való
joghoz (8. Cikk)600, míg egy újabb a már „erősebb” tisztességes eljáráshoz (ezen belül is a
bírósághoz) való joghoz (6. Cikk)601 kapcsolódott. A „gyenge” és „minősített” jogok esetében
az ügyek típusa volt az, ami a Bíróságot deferenciális gondolkodásra késztette, ugyanis a
közegészségügy, lakáskérdés és gyámügy voltak érintettek, amelyeknél a Bíróság kevésbé
szokta magát szakértőnek tartani állam kompetens szerveinél. A lakáskérdésnél (vagyis a zár
alá vétel szabályozásánál) továbbá nyilvánvalóan ott volt a háttérben az a demokratikus
megfontolás is, hogy az állam szabadon szabályozza a tulajdon ezen korlátozását. A
bírósághoz való hozzáférés „erős” jogával kapcsolatban pedig már csak ez az utóbbi
szempont, a hazai szabályozás szabadon hagyása állt érvként a mozgástér mögött. Ez azonban
voltaképpen az implementációs szabadsággal azonosítható, ami a doktrína körén kívül, vagy
legalábbis annak határára esik. Ezért is van az, hogy míg a Bíróság az első két esetben az
597

Lásd a Rajnai, Hegedűs, K.M.C. és Tóth Barnabás Krisztián ítéleteket.
Lásd a Vajnai, Kiss Alajos, Vojnity és Társaság a Szabadságjogokért ítéleteket.
599
Lásd a Rajnai és a Hegedűs ítéleteket.
600
Lásd a Tóth Krisztián Barnabás ügyet.
601
Lásd a K.M.C. ügyet.
598
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érintett jog és az azzal szembeni közérdekű igények viszonyának arányossági vizsgálatára
vonatkoztatta a mozgásteret, a lakáskérdés szabályozásával kapcsolatban már az eszköz
megválasztásánál is relevánsnak ítélte azt, a bírósághoz való hozzáférés szabályozásánál
pedig már csak az utóbbi szempont bírt relevanciával. A lényeg azonban az, hogy a Bíróság a
„széles” mozgástérre tekintettel valamennyi esetben lazított a felülvizsgálaton, vagyis
enyhébb arányossági mércét alkalmazott a „helyes egyensúly” szokásos követelményénél.
Nem volt következetes abban, hogy ügyenként mit határoz meg a széles mozgástér
mércéjeként, azonban választásai jól reprezentálják azokat a variánsokat, amelyeket általában
alkalmazni szokott. A Rajnai ügyben akként húzta meg a mérlegelési mozgástér (margin of
appreciation) határát, hogy „ne sérüljön a védett jog lényegi tartalma”, és hogy a hazai
kompetens szervek „arányossági vizsgálatot végezzenek tisztességes eljárásban”. A K.M.C.
ügyben ehhez hasonlóan a védett jog lényegi tartalma sértetlenségét, az eszköz és a cél közötti
arányossági kapcsolat „ésszerűségét” és a tisztességes eljárás követelményét írta elő. Részben
tehát tartalmi (ésszerűség és a jog magjának sértetlensége), részben pedig formai (tisztességes
arányossági vizsgálat) követelményt támasztott. A Tóth Krisztián Barnabás ügyben már csak
formai elvárást fogalmazott meg akként, hogy „alapos vizsgálat és gondos mérlegelés
történjen megfelelő eljárási garanciákkal” (az ügy érdemébe ennek teljesülése esetén nem szól
bele). Ez a formai elvárás lényegében a Rajnai ügyben is megfogalmazott formai
követelménnyel azonos. A Hegedűs ügyben pedig a Bíróság csakis tartalmi követelményeket
rögzített, a „minden ésszerű alapot nélkülözőség”, vagyis a nyilvánvaló ésszerűtlenség tesztjét
alkalmazva, és ezen belüli elfogadhatósági kritáriumként rögzítve, hogy a beavatkozás „ne
jelentsen túlzott terhet” a kérelmezőnek.
Mindezeket összegezve: széles mérlegelési mozgástér (margin of appreciation) esetén
az államnak nagyfokú a szabadsága, csak arra kell ügyelni, hogy az illetékes állami szervek
megfelelő eljárási garanciák biztosításával, tisztességes eljárásban elvégezzék az érintett
érdekek arányosságának vizsgálatát, és mellőzzék az olyan beavatkozást (korlátozást), amely
nyilvánvalóan ésszerűtlen lenne, sértené a védett jog lényegét, vagy egyébként túlzott terhet
jelentene a kérelmezőnek.
Változó, hogy a Bíróság széles mozgástér (margin) esetén végez-e maga is arányossági
vizsgálatot a hagyományosnál enyhébb mércét alkalmazva, vagy el sem végzi azt, megbízva
az állam illetékes szervei által elvégzett arányossági vizsgálatban. Ez attól függ, hogy csak
formai, vagy tartalmi követelményt is támaszt a helyi arányossági vizsgálattal szemben. Ha
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ugyanis tartalmi követelményt is támaszt, az annak való megfelelést feltétlenül ellenőrzi,
vagyis maga is elvégzi az arányossági tesztet.602
A széles mozgástérhez (margin) kapcsolt követelmények közül a Hegedűs ügyben nem
teljesült a „túlzott teher hiánya”, ezért abban a Bíróság a széles mozgástér ellenére
megállapította az Egyezmény megsértését. A K.M.C. ügyben pedig a védett jog „lényegi
tartalma sérült”, emiatt hozott a Bíróság marasztaló ítéletet. A további két ügyben azonban a
Bíróság arra jutott, hogy a kérelmezők által sérelmezett beavatkozások belefértek a szélesre
hagyott mozgástérbe, és nem állapította meg az Egyezmény megsértését.
Bár a vizsgált ítéletek fele-fele arányt mutattak az egyezménysértés és az
egyezménysértés hiányának megállapítása szempontjából, a Bíróság teljes esetjogát tekintve a
széles mozgástér jellemző kimenetele az egyezménysértés hiányának megállapítása. Ennek
megfelelően a különböző alkalmazási módok közül a strukturális alkalmazás „széles
mozgástér” kategóriája fejezi ki legjobban azt, amit az államok a „mérlegelési mozgástér”
(margin of appreciation) fogalma alatt érteni szeretnének.
Szűk mozgástér
Míg a széles mérlegelési mozgástér (margin of appreciation) eseteiben az ítéletek egy
kivételével603 mindannyiszor tartalmazták a „széles” (wide) jelzőt, a szűk mozgástér négy
ítéletéből csak egyben szerepelt a „szűk” (narrow) kitétel.604 Egy ítélet a „bizonyos” (certain)
jelzőt használta,605 egy ítélet az egyik vonatkozásban nem társított jelzőt a mozgástérhez, a
másik – relevánsabb – vonatkozásban pedig egyáltalán nem tartalmazta a mérlegelési
mozgástérre hivatkozást,606 míg egy további ítéletben a Bíróság semmilyen kontextusban nem
említette a mozgásteret.607
A „bizonyos” jelzőre és a jelző nélküli mozgástérre nincs magyarázat. Az egyszerűen
hiba, mert azt az érzetet kelti, hogy van valami mozgástér, holott az „szűk mozgástér” esetén
kifejezetten hiányzik, vagy csak nagyon elenyésző. Ahol viszont egyáltalán nem jelenik meg
a mérlegelési mozgástér (margin of appreciation) fogalma, azzal a Bíróság éppen azt fejezi ki,
hogy nincs mozgástér, tehát kár is szót ejteni róla. A „szűk mérlegelési mozgástér”
koncepciója gyakorlatilag ezzel azonos.
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A Tóth Krisztián Barnabás ügy volt az egyedüli, amelynél a Bíróság csak formai követelményt támasztott, és
ennek megfelelően saját maga el sem végezte az arányossági vizsgálatot. Ez a deferencianyújtás
legklasszikusabb esete.
603
A K.M.C. ítéletben „bizonyos” mérlegelési mozgástér szerepel.
604
Lásd a Kiss Alajos ítéletet.
605
Lásd a Vajnai ítéletet.
606
Lásd a Vojnity ítéletet a 8. Cikk kontextusában.
607
Lásd a Társaság a Szabadságjogokért ítéletet.
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Míg a széles mérlegelési mozgástér hátterében valami olyan szabályozási területet (a
vizsgált körben közegészségügyet, lakáskérdést és gyámügyet) lehetett azonosítani, amely
vonatkozásában a Bíróságnak be kellett látnia, hogy csekélyebb a hozzáértése a kompetens
állami szerveknél, addig a szűk mozgástér hátterében minden esetben a kérelmezők oldalán
álló tényező, azok védett jogainak valamely sajátossága állt. A vizsgált esetekben a politikai
véleménynyilvánítás, a „társadalmi őrkutyák”, egy sérülékeny társadalmi csoport, valamint
eltérő bánásmód esetén a vallásszabadság és a nevelési jog megvédésének, illetve a szülői
felügyelet megtartásának demokratikus fontossága volt az, ami miatt a Bíróság fokozta a
felülvizsgálat intenzitását. Ezen kívül egy ügyben a konszenzus tényező is megjelent a
kérelmező oldalán.
A felülvizsgálat intenzitásának fokozása azt jelentette, hogy a Bíróság valamennyi
esetben elvégezte az arányossági vizsgálatot, és annak során a „helyes egyensúly”
hagyományos követelményénél szigorúbb mércét alkalmazott. Megállapította, hogy „világos,
nyomós és különleges társadalmi szükséglet”, illetve „nagyon nyomós indok” szükséges az
érintett jogok korlátozásához („megnyirbálásához”), „csak kivételes körülmények között”
lehet azokat korlátozni, és hogy „szigorú” felülvizsgálatot végez, illetve a „leggondosabb”
felülvizsgálatot tartja szükségesnek. Vizsgálata tehát szigorú, és csak kivételes esetekben,
nagyon nyomós okból fogad el valamely korlátozást a védett jog vagy az érintett tevékenység
fontosságából következően.
Mondani sem kell, hogy a Bíróság a mérlegelési mozgástér (margin of appreciation)
doktrína

strukturális

alkalmazásának

„szűk”

eseteit

érintő

valamennyi

ítéletében

megállapította az Egyezmény megsértését. A szűk mozgástér azonosítása és az
egyezménysértés megállapítása ugyanis jellemzően együtt járnak a Bíróság gyakorlatában.

3.2.2. A szubsztantív alkalmazás sajátosságai
A vizsgált ügyek tapasztalatai alátámasztják a mérlegelési mozgástér (margin of
appreciation) doktrína szubsztantív alkalmazásának azon sajátosságát, hogy a Bíróság elvégzi
az arányossági vizsgálatot, annak során a „helyes egyensúly” szokásos mércéjével mér (tehát
nem változtat a felülvizsgálat intenzitásán és vezet be erősebb vagy gyengébb tesztet),
azonban az arányossági vizsgálat során figyelembe vett elsődleges (szorosan az ügyhöz
kapcsolódó) tényezőket súlyozza a mérlegelési mozgástér valamely másodlagos tényezőjével
vagy tényezőivel, a Legg-féle formulával modellezett módon. Lehetséges, hogy a mozgástér
tényezők által hozzáadott súly nem elegendő ahhoz, hogy az adott irányba billentse a mérleg
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nyelvét, azonban mindenesetre szerepet játszik a Bíróság mérlegelésében. Itt tehát a Bíróság a
strukturális alkalmazással szemben „normál immunitással” válaszol, nem teszi lejjebb vagy
feljebb az „ugrólécet”, és nem is „deferenciális gondolkodást” vagy „bírói aktivizmust”
gyakorol, csupán plusz tényezőket vesz figyelembe valamelyik (vagy akár mindkét) fél
oldalán, ami hatással lehet a döntésére.
Figyelmet érdemel, hogy az arányossági vizsgálat mércéjeként csak a „helyes
egyensúly” követelményét említettem, hallgatva a vizsgált döntések nagy részében szintén
megjelenő „releváns és elegendő indokolás” követelményéről. Ez magyarázatot igényel, mert
e két követelmény többnyire együtt szerepel a Bíróság ítéleteiben, és sokan mindkettőt az
arányosság mércéjének tekintik. Létezik olyan felfogás, mely szerint mind az eszköz és cél,
mind pedig az egymással versengő jogok, érdekek viszonyára vonatkozóan arányossági
vizsgálatot kell elvégezni, és míg az előbbi viszonyában a releváns és elegendő indokolás
mércéje bír relevanciával, az utóbbi viszonyában a helyes egyensúly állítása a követelmény.
Az ítéletek megfogalmazásai is ezt a felfogást látszanak tükrözni. A „releváns és elegendő
indokolás” viszonyában azonban nincs értelme a mérlegelési mozgástér (margin of
appreciation) doktrínának, hiszen ahhoz fogalmilag lehetetlen mozgástér tényezőt társítani.
Helyesebb ezért azt a felfogást követni, amely a korlátozás igazoltságának mindenre
(jogszerűségre, legitim célra és demokratikus szükségességre) kiterjedő vizsgálatán, tehát az
arányossági „nagyteszten” belül kétfelé bontja a nagyteszt utolsó elemét, a demokratikus
szükségességet, és azon belül megkülönbözteti a szűkebb értelemben vett szükségesség és a
szűkebb értelemben vett arányosság vizsgálatát. A szűkebb értelemben vett szükségesség
vizsgálatához tartozik a „releváns és elegendő indokolás” követelménye a „racionális
választás” és a „legenyhébb alternatíva” tesztjeivel együtt, a szűkebb értelemben vett
arányossághoz (az arányossági „kisteszthez”) pedig az érintett jogok és érdekek közötti
„helyes egyensúly” vizsgálata. Ezt a szűkebb értelemben vett arányossági vizsgálatot
tekintjük csak arányossági vizsgálatnak a mérlegelési mozgástér doktrína alkalmazása
szempontjából, ugyanis csak a jogok és érdekek közötti mérlegelés során lehet mozgástér
tényezőket kapcsolni a figyelembe vett elsődleges tényezőkhöz a Legg-féle formulának
megfelelően.
A fenti különbségtételt alátámasztja, hogy abban a hat ítéletben, amelyben a Bíróság a
releváns és elegendő (egyszer az „igazolt és releváns”) indokolás követelményét
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támasztotta,608 annak kontextusaként maga sem minden esetben hivatkozott az eszköz és cél
viszonyára, hanem több ügyben egyszerűen a szükségesség követelményét említette.
A szubsztantív alkalmazással érintett jogok természetét tekintve, a vizsgált ügyekben a
„minősített” jogok domináltak, azokon belül is a véleménynyilvánítás szabadsága (10.Cikk).
Négy ügy érintette a 10. Cikket, míg egy-egy a magánélethez való jogot (8. Cikk) és a
gyülekezés szabadságát (11. Cikk). Ezen kívül egy „erős” jog, a szabadsághoz való jog
(5. Cikk) is megjelent az egyik ítéletben. Az érintett jogok arányából azonban nem vonható le
egyértelmű következtetés arra nézve, hogy a Bíróság inkább a minősített jogok viszonyában
hajlana a

mérlegelési

mozgástér

(margin

of

appreciation) doktrína szubsztantív

alkalmazására, hiszen a minősített jogokat érintő 22 ítéletből mindössze négyben jelent meg
ilyen alkalmazás. A vizsgált ügyek alapján egyáltalán nem lehet összefüggést kimutatni a
védett jog jellege és a doktrínaalkalmazás módja között.
A mérlegelési mozgástér (margin of appreciation) jelzője már inkább utalt arra, hogy a
Bíróság a szubsztantív módon alkalmazta a doktrínát. A Bíróság ugyanis kilenc esetből
hatban „bizonyos” (certain) jelzővel illette az általa hivatkozott mérlegelési mozgásteret,609
jelezve, hogy figyelemben vett ugyan valamely mozgástér tényezőt, de azt valamennyi egyéb
releváns tényezővel együtt értékelte, és egyáltalán nem biztos, hogy ennek alapján el tudta
fogadni a sérelmezett beavatkozást.
A „bizonyos” jelző jól illik a doktrína szubsztantív alkalmazásához, indokolt lenne
következetesen csak arra alkalmazni. Olykor azonban strukturális alkalmazásnál is megjelent
a „bizonyos” jelző,610 máskor pedig szubsztantív alkalmazásnál jelölte a Bíróság a strukturális
alkalmazáshoz illő „széles” jelzővel – irrelevánsan – a mozgásteret (margin).611 Végül pedig
egy ügyben mind „széles”, mind „szűk” mozgástéren kontemplált, majd végül mégis a
„bizonyos” mozgástérnél maradt, és annak megfelelően szubsztantív módon alkalmazta a
doktrínát.612
Tekintettel arra, hogy a szubsztantív alkalmazás a Legg által azonosított modellt követi,
annak mentén érdemes vizsgálni a felmerült mozgástér (margin) tényezőket és azok
relevanciáját, valamint azonosítani a szubsztantív alkalmazás típusait.
Két ügyben csak az állam oldalán jelentkeztek mérlegelési mozgástér (margin of
appreciation) tényezők (a szabályozott tevékenység természete, a beavatkozás céljának
608

Lásd a Rekvényi, Daróczy („igazolt és releváns”), Patyi, Karsai, Tatár és Fáber és Fáber ítéleteket.
Lásd a Rekvényi, Patyi, Karsai, Új, Tatár és Fáber és Szima ítéleteket.
610
Lásd a Vajnai ítéletet.
611
Lásd a Daróczy és Plesó ítéleteket.
612
Lásd a Fáber ítéletet.
609
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természete és a környező körülmények, illetve a mindezek mögött álló demokratikus
legitimáció), és tudtak is olyan súlyt adni, hogy a Bíróság nem állapított meg
egyezménysértést.613 Ez a szubsztantív alkalmazás klasszikus esete, amikor a Bíróság
hagyományos arányossági tesztet végez, abban szerepet játszik valamely mozgástér tényező,
és annak következtében a Bíróság az állam javára is dönt, vagyis ténylegesen van bizonyos
értelemben vett tagállami „mozgástér”.
Négy további ügyben szintén csak az állam oldalát támogatták mozgástér (margin)
tényezők (mindhárom lehetséges Legg-féle tényező felmerült), azonban olyan erős érvek
(többnyire a védett jog erős természete) támogatták a kérelmezőt, hogy a mérleg nyelve még a
mozgástér tényezőkkel együtt sem tudott az állam javára billenni.614 Ez a szubsztantív
alkalmazás gyenge esete, amikor ugyan szintén megjelenik mozgástér tényező az állam
oldalán, de ez nem elég ahhoz, hogy a Bíróság az állam javára döntsön.
Volt két ügy, ahol csak a kérelmezői oldalt támogatta mozgástér (margin) tényező (a
politikai véleménynyilvánítás és a közvita demokratikus fontossága), és a Bíróság meg is
állapította az egyezménysértést.615 Ez a szubsztantív alkalmazás inverz esete, amikor
kifejezetten csak a kérelmezői oldalt támogatja mozgástér tényező.
Végül pedig az utolsó ügyben egy ponton az állam oldalán álló tényezőt (az általános
gazdasági jóléthez fűző érdeket), három ponton pedig a kérelmező oldalát erősítő tényezőket
(közérdekű kérdés megvitatása, sajtószabadság, morális dimenzió hiánya) támogatta a
demokrácia tényező, így összegészében a kérelmező javára dőlt a mérleg nyelve,
egyezménysértés megállapításával.616 Ez a szubsztantív alkalmazás vegyes esete, amikor
mindkét oldalon áll mozgástér (margin) tényező, és az az oldal nyer, amelyik összegészében
erősebbnek bizonyul.
A szubsztantív alkalmazással azonosított nyolc ítéletből hatban a Bíróság elmarasztalta
az államot, vagyis a doktrína szubsztantív alkalmazása jellemzően nem jelentett „könyöklési
tartományt” az állam számára. Csak az a két ítélet jelentett kivételt e tendencia alól,
amelyekben a Bíróság az állam javára szóló mozgástér tényezők hatására – klasszikus
alkalmazással – megállapította, hogy nem történt egyezménysértés.
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Lásd a Rekvényi és Szima ítéleteket.
Lásd a Daróczy, Patyi, Fáber és Plesó ügyet.
615
Lásd a Karsai és Tatár és Fáber ügyeket.
616
Lásd az Új ügyet.
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3.2.3. A pozitív kötelezettséggel kapcsolatos alkalmazás
Négy ügyben a Bíróság az állam pozitív kötelezettségével kapcsolatban alkalmazta a
mérlegelési mozgástér (margin of appreciation) doktrínát.617 Ez az alkalmazás mind a
strukturális, mind a szubsztantív alkalmazástól eltérő sajátosságokat mutat, így külön
kategóriaként való tárgyalást igényel.
Említettem, hogy az Egyezmény által védett bizonyos jogokból nemcsak negatív
(tartózkodási), de az adott jog megvédésére vagy biztosítására irányuló pozitív (cselekvési)
kötelezettség is következik az állam számára. Különösen jellemző ez a magán- és családi élet,
magánlakás és -levelezés tiszteletben tartásához való jogokat védő 8. Cikkre, amelynél az
állam pozitív kötelezettsége elsősorban a jogok másoktól való megvédésére irányul, mégpedig
abból következően, hogy e jogokat nemcsak az államnak, hanem másoknak is tiszteletben kell
tartaniuk, és ha nem teszik, azzal szemben az államnak védelmi lehetőséget kell biztosítania.
A jelen vizsgálatban pozitív alkalmazásként azonosított mind a négy ítélet a 8. Cikkel volt
kapcsolatos. Két ügyben a családi élet, egy-egy ügyben pedig a magánélet és a magánlakás
védelméről kellett dönteni.618
Említettem azt is, hogy az állam pozitív kötelezettségével kapcsolatban két
kontextusban merülhet fel a mérlegelési mozgástér (margin of appreciation) fogalma.
Egyrészt azzal kapcsolatban, hogy fennáll-e egyáltalán az állam pozitív kötelezettsége (ez az
érintett érdekek mérlegelését igényli), másrészt abban, hogy az állam milyen eszközzel
teljesíti ezt a kötelezettségét. Azt is előrebocsátottam, hogy a kötelezettség fennállásának
megítélésére vonatkozó mozgástér a gyakorlatban igen csekély, mert többnyire a Bíróság
nagyobb szakértőnek tartja magát az államnál annak eldöntéséhez, hogy fennáll-e az állami
fellépést igénylő helyzet. Ezért az állam mérlegelési mozgástere az esetek többségében a
kötelezettség teljesítési eszközének megválasztására korlátozódik.
A vizsgált ítéletek megerősítik ezt az álláspontot. Ugyan mind a négy ítéletben
megjelent az a követelmény, hogy egyensúlyozni kell az érintett érdekek (jelen esetben az
úthasználók és lakosok érdekei, a szülők és a gyermek érdekei és a volt élettársak érdekei)
között, azonban a Bíróság mindannyi esetben késznek vette, hogy fennállt a kérelmezők
megvédésének kötelezettsége a mások általi zavarással szemben. Egyetlen esetben
kontemplált csak az intézkedési kötelezettség fennállására vonatkozó mozgástéren, mégpedig
amiatt, hogy forrás- és időigényes volt a közúti közlekedés átszervezése, amelyre a zajteher
617
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Lásd a Deés, Németh, Shaw és Kalucza ítéleteket.
Családi élet: Németh és Shaw ügyek; magánélet: Kalucza ügy; magánlakás: Deés ügy.
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csökkentése érdekében volt szükség.619 A forrás- és időigényesség szempontja mögött
azonban nem mérlegelési mozgástér (margin of appreciation) tényező állt, hanem sokkal
inkább olyan teljesítőképességi megfontolások, mint amelyek a gazdasági és szociális jogokat
jellemzik. Ráadásul ebben az esetben is – mint az összes többi esetben – a Bíróság abból
indult ki, hogy fennállt a kötelezettség, így a mérlegelési mozgástér említésének nem volt
különösebb jelentősége az ügy megítélése szempontjából. A Bíróság valamennyi vizsgált
esetben csak a védelmet célzó intézkedések megválasztása vonatkozásában tartotta
relevánsnak a mozgásteret.
Az eszközválasztás mozgástere vonatkozásában a Bíróság többféleképpen fogalmazta
meg ugyanazt a követelményt. Előírta, hogy a választott eszköznek (intézkedésnek)
„hatékonynak” kell lennie, amibe beletartozik a gyorsaság, valamint az is, hogy ne maradjon
aránytalan egyéni teher a kérelmezőn.620 Kimondta, hogy „ésszerű” eszközválasztás
szükséges, ebbe értendő bele a hatékonyság és a gyorsaság követelménye. 621 Előírta, hogy
„minden ésszerűen megkövetelhető szükséges lépést” meg kell tenni, ez alatt az adekvátság és
hatékonyság követelményét értve.622 Végül pedig volt olyan is, hogy csak a kötelezettség
„ésszerű időn belüli” teljesítésének hiányát rótta az állam terhére.623
Mindezeket összegezve megállapítható, hogy az államot a jogok megvédésére irányuló
pozitív kötelezettség körében megillető mérlegelési mozgástér (margin) jellemzően a
kötelezettség teljesítési eszközének megválasztásra korlátozódik, és hogy a kiválasztott
eszköznek hatékonynak kell lennie, vagyis gyorsan kell megoldani úgy a problémát, hogy ne
maradjon aránytalan teher a kérelmezőn.
A Bíróság a pozitív kötelezettség körében megállapított mozgástérhez (margin) három
ügyben nem rendelt semmilyen jelzőt, a Deés ügyben pedig, ahol a kötelezettség fennállására
vonatkozó mozgástéren is kontemplált, a szubsztantív alkalmazásra jellemző „bizonyos”
jelzőt használta. Ennek a „bizonyos mozgástérnek” azonban nem volt érdemi jelentősége az
ügy megítélése szempontjából, úgyhogy nyugodtan elhagyható lett volna. A jelző nélküli
mozgástérre utalás illik legjobban a pozitív kötelezettség körében releváns mozgástérhez,
ugyanis sem a „széles” vagy „szűk”, sem a „bizonyos” jelző nem fejezi ki annak természetét.
A „széles” és a „szűk” jelzőt a strukturális alkalmazásra tartottuk fenn, amikor a Bíróság
enyhíti vagy szigorítja az arányosság felülvizsgálatának mércéjét. A „bizonyos” jelző pedig a
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szubsztantív alkalmazáshoz illik, amelynél a Bíróság a normál arányossági vizsgálat egy
tényezőjeként tekint a mozgástér szempontjára. A pozitív kötelezettségekkel kapcsolatban
azonban a Bíróság nem végez olyan arányossági vizsgálatot, amellyel kapcsolatban akár a
strukturális, akár a szubsztantív alkalmazásnak szerepe lehetne. Végső soron itt is
azonosítható demokrácia és szakértelem tényező a mozgástér hátterében, ez azonban nem
valamely arányossági vizsgálat kontextusában nyer értelmet, hanem a „hatékonyság”
követelménye szab neki objektív határt.
A Bíróság valamennyi vizsgált esetben úgy ítélte meg, hogy nem volt hatékony az
eszközválasztás, és megállapította az állam felelősségét. Abban a kérésben, hogy mi
tekinthető hatékonynak, egyáltalán nem bízta a döntést az állam felelős szerveire.

3.3. A mozgástér tényezői
Mind a kifejezett indokokat azonosító, mind az elsődleges és másodlagos indokokat
elhatároló (Legg-féle) megközelítés szerinti mozgástér tényezők azonosíthatóak voltak
mindazon ítéletekben, amelyekben a Bíróság ténylegesen alkalmazta a mérlegelési mozgástér
(margin of appreciation) doktrínát.
A kifejezett indokokat azonosító megközelítés tényezői (közös alap, védett jog
természete, szabályozott tevékenységek természete, beavatkozás céljának természete,
környező körülmények) közül a védett jog természetét már a „védett jog kontextusa” és a
„pozitív kötelezettséggel kapcsolatos alkalmazás sajátosságai” címek alatt értékeltem, ezért
arra nem szükséges ismét kitérni. A maradék tényezők közül a szabályozott tevékenység
természete (politikai véleménynyilvánítás, valamint a múlt értékelésére és az üzleti
gyakorlatokra vonatkozó közvita) négy esetben szólt az állam ellen,624 két esetben (rendőrség
működése, névhasználat) pedig mellette.625 A beavatkozással elérni kívánt cél természete
(közegészségügy, rendőrség koherenciája) ellenben valamennyi esetben – igaz, csak két ügy
volt érintett – az államot támogatta.626 Általában jellemző, hogy a tevékenység természete,
mint a kérelmező oldalán álló körülmény a kérelmezői oldalt, a cél természete, mint
közérdekű körülmény pedig az állam pozícióját erősíti. Végül az ún. „környező körülmények”
tényező az előzőeknél semlegesebbnek tekinthető akkor is, ha a jelen vizsgálat tárgyát képező
ítéletek közül csak egyben állt az állam oldalán (rendőrök politikai befolyásoltsága a
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történelmi múltban és a demokratikus átmenet időszaka),627 míg két másikban a kérelmező
javára szólt (a szellemi sérültekkel szemben előítélet és a roma diszkrimináció történelmi
hagyománya).628
A Legg-féle mozgástér (margin) tényezők (demokratikus legitimáció, államok közötti
konszenzus, szakértelem) közül a konszenzus tényező megegyezik a kifejezett indokokat
azonosító megközelítés közös alap tényezőjével. Ez mindössze négy ügyben jött számításba,
mégpedig az európai társadalombiztosítási rendszerek eltéréseivel,629 az elmebetegek
kényszergyógyításának feltételeivel,630 valamint a nemzetközi egyezménnyel ellentétes
magyarországi gyakorlatokkal631 kapcsolatban. Egyedül azonban a Shaw ügyben járult hozzá
érdemben az ügy eldöntéséhez, mégpedig a kérelmezőt támogatva, mert a hazai
intézményrendszer nem felelt meg egy nemzetközi egyezményben előírt követelménynek. A
Kiss Alajos ügyben csak a beavatkozó hivatkozott egy nemzetközi egyezményre, amelynek
nem felelt meg a magyarországi gyakorlat, a Bíróság azonban nem használta ezt fel
indokolásában, mert más okból is tudta szűkíteni a mozgásteret. A Weller ügyben azért nem
tulajdonított jelentőséget a Bíróság a konszenzus hiányának, mert meg tudta ítélni, hogy
objektíve megalapozott volt-e a sérelmezett különbségtétel a 14. Cikkel kapcsolatban. A Plesó
ügyben pedig figyelembe vette ugyan a konszenzus hiányát az állam javára, azonban
fontosabbnak bizonyult a védett jog erős természete. Végül tehát – bár két esetben az állam
javára szólt volna a konszenzus tényező – konszenzus hiányára tekintettel a Bíróság egy
alkalommal sem nyújtott deferenciát az államnak, és a közös alap meglétének sem volt
minden esetben relevanciája. A vizsgált ítéletek megerősítik, hogy a konszenzus vagy annak
hiánya inkább csak indikátor, mint olyan tényező, amely jellemzően befolyásolná a Bíróság
döntését.
A Legg-féle mozgástér (margin) tényezők közül a demokrácia tényezőt lehetett a
legtöbb ügyben azonosítani. A demokrácia érvet összesen 12 ügyben vette figyelembe a
Bíróság, mégpedig öt esetben az államot támogató demokratikus legitimációként,632 négy
esetben a kérelmező javára, a szabályozott tevékenység demokratikus fontosságára
tekintettel,633 három esetben pedig mindkét oldalon.634 A csak az államot támogató
demokrácia érv azon alapult, hogy a Bíróság a demokráciába való átmenet időszakában
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fokozott szabadságot kívánt adni a rendőrök tevékenységének szabályozásában, a rendőrség
koherenciája és tekintélye iránti igényt is fontosnak tartotta, figyelembe vette a
nyilvántartások védelméhez fűződő közérdeket, valamint meg kívánta hagyni az államnak azt,
hogy bizonyos keretek között maga ítélje meg, hogy mit tekint nyomós társadalmi
szükségnek, és milyen eszközökkel teljesíti pozitív kötelezettségét. A csak a kérelmezőt
támogató demokrácia érv alapját minden esetben a szabályozott tevékenység (politikai
véleménynyilvánítás és a múlt megvitatása) demokratikus fontossága képezte. Ahol pedig
mindkét oldalon megjelent a demokrácia tényező, ott a választási szabályok szabad
alakíthatósága állt szemben a kiszolgáltatott társadalmi csoportok védelmére irányuló
demokratikus igénnyel, az állam gazdasági jólétét szolgáló szabályozás szabadsága ütközött
az üzleti gyakorlatok megvitatásához és a sajtó szabadságához fűződő demokratikus érdekkel
és a morális aspektus hiányával, valamint az oktatáspolitika szabadsága konfrontálódott az
etnikai diszkrimináció elleni küzdelem demokratikus fontosságával, aminek különös súlyt
adott a roma diszkrimináció történelmi múltja.
Azért tudtam ilyen sok esetben és variációban kimutatni a demokrácia tényezőt, mert
ösztönösen tágítottam annak Legg által azonosított értelmén. Legg ugyanis csak a jogalkotói
szabályozás körében ismerte csak el a demokratikus legitimáció szerepét, a demokrácia
tényező azonban más államhatalmi ágak döntéseivel kapcsolatban is releváns, tehát
indokolatlan azt a szabályozásra korlátozni.
Ami pedig az utolsó Legg-féle tényezőt, a szakértelmet illeti, arra a Bíróság kizárólag
abban az esetben szokott hivatkozni – akár a nemzeti hatóságok „jobb helyzetének” kifejezett
elismerésével, akár csak burkolt módon –, ha az állam illetékes szervét hozzáértőbbnek ítéli
magánál az adott kérdés eldöntéséhez, vagyis a szakértelem/kompetencia tényezőt az állam
javára tudja figyelembe venni. Ez történt abban a három ítéletben, amelyben a Bíróság
egyértelműen a mérlegelési körébe vonta ezt a tényezőt, a hazai kompetens hatóságok jobb
hozzáértését ismerve el a közegészségügy, az oktatáspolitika és a szülői státusz-meghatározás
területén.635
Ezen kívül szinte valamennyi ügyre érvényes megállapítás, hogy a hazai illetékes állami
szervek jobb ügy- és helyismerettel rendelkeznek a Bíróságnál, valamint speciálisabb
képzettségük és nagyobb gyakorlatuk is van az adott ügytípusban. 636 Ezért is illeti meg őket
mozgástér (margin), az csak az Egyezménynek való megfelelés szempontjából – melynek
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megítélésében a Bíróságnak kétségkívül nagyobb a szakértelme – „jár kéz a kézben” az
európai felügyelettel. Ezt az általános jelenséget azonban indokolatlan lenne a szakértelem
tényezőhöz sorolni, e tényező használatát a konkrét szakterületekre célszerű korlátozni.
Összefoglalva a mérlegelési mozgástér (margin of appreciation) tényezőiről a vizsgált
ítéletek alapján levonható következtetéseket, mind a kifejezett indokokat azonosító, mind az
elsődleges és másodlagos indokokat elhatároló megközelítés szerinti tényezők azonosíthatóak
voltak az ítéletekben. Ez alól csak a védett jog természete jelentett kivételt abban a részében,
hogy a jog erőssége – Legg megfigyelését alátámasztva – nem a mozgástér tényezőjeként
került figyelembevételre, hanem azt határozta meg, hogy milyen erős mozgástér tényezőkre
volt szükség a deferencia nyújtásához. Az államot terhelő kötelezettség pozitív (cselekvési)
természete ellenben önálló tényezőként jelentkezett, legtöbbször anélkül képezve önmagában
is indokot mozgástérre, hogy bármilyen más mozgástér tényezőt lehetett volna azonosítani.
Az ítéletekben azonosított mozgástér tényezők pedig hol az államot (a szakértelem tényező
minden esetben az államot), hol a kérelmezőt támogatták, hol mindkét oldalnak súlyt adtak.

3.4. A mozgástér alanya
A mérlegelési mozgástérre (margin of appreciation) való hivatkozást tartalmazó, és a
doktrína alkalmazásával ténylegesen is érintett 20 ítéletből ötben a jogalkotó volt a mozgástér
alanya (címzettje), mert jogalkotói aktust kellett vizsgálni az Egyezménynek való megfelelés
szempontjából. Kétszer maga az alkotmányozó hatalom lett megszólítva, mert az Alkotmány
tartalmazta a kérelmezők jogába való beavatkozást jelentő rendelkezést (politikai tevékenység
és választójog korlátozása),637 a maradék három esetben pedig törvényi rendelkezés képezte a
felülvizsgálat tárgyát (a vöröscsillag viselésének büntethetősége, a zár alá vétel feltételeinek
szabályozása és a kormánytisztviselők indokolás nélküli elbocsátásának lehetővé tétele).638 A
Bíróság azonban az öt esetből csak kétszer nevezte nevén a jogalkotót, a további esetekben a
„kompetens nemzeti hatóságok”, az ennél is általánosabb „nemzeti hatóságok”, vagy a lehető
legáltalánosabb

„állam”

fogalmát

használta

a

mérlegelési

mozgástér

alanyának

megnevezésére.
Az ügyek zömében, 10 ítéletben a nemzeti bíróságok jelentek meg a mozgástér (margin)
címzettjeként. A jogalkotóhoz sorolt vöröscsillagos Vajnai és zár alá vételes Hegedűs ügyben
nemcsak a jogalkotó, de a bíróságok is érintettek voltak, ugyanis a Bíróság megítélése szerint
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értelmezhették volna úgy a Btk.-t, hogy ne kelljen célra és motivációra tekintet nélkül
büntetni a jelkép viselőjét, illetve feloldhatták volna korábban a zárlatot. Ezen kívül további
két ügyben a bíróságok azért lettek megszólítva, mert az általuk lefolytatott büntetőeljárás
(illetve annak eredménye) valósította meg a védett jogokba való beavatkozást.639 Újabb öt
ügyben polgári (személyiségi jogi, gyermekelhelyezéssel és láthatással kapcsolatos, dologi
jogi és elmebetegek zárt intézetbe utalásával összefüggő) per eredményét sérelmezték a
kérelmezők, ezért az azokban eljárt hazai bíróságok váltak a mozgástér alanyává.640 Végül
pedig a Tóth Krisztián Barnabás ügyben közigazgatási perben hozott döntést kellett
felülvizsgálni, ami miatt a Bíróság mind a közigazgatási határozatot hozó gyámhatóságot,
mind a határozat felülvizsgálatát végző hazai bíróságokat megnevezte felelős állami
szervként. A Bíróság ezen kívül csak öt ítéletben szólította meg közvetlenül a nemzeti
bíróságokat, míg a maradék négy esetben szintén az általános „kompetens hatóságok”, a még
általánosabb „hatóságok”, vagy a lehető legáltalánosabb „állam” néven nevezte meg a
mozgástér alanyát.
Érdekes a Rajnai ügy, amelyben a Tóth Krisztián Barnabás ügyhöz hasonlóan
közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata történt, azonban itt a Bíróság kifejezetten az
„államot” (vagyis a felelős közigazgatási hatóságot) tekintette a mozgástér (margin)
alanyának, míg a hazai bíróságok szerepét abban látta, hogy lehetőség volt előttük vitatni a
hatóság döntésének arányosságát. A hazai bíróságok tehát itt nem a mozgástér alanyaként
jelentek meg, hanem jogorvoslati fórumként.
Hasonló érdekesség, hogy a Tatár és Fáber ügyben is közigazgatási határozatot (a
rendőrség gyülekezési ügyben hozott határozatát) kellett felülvizsgálni, azonban itt a Bíróság
kifejezetten a „hazai bíróságokat” nevesítette a mozgástér alanyaként. A Patyi ügyben
ellenben, ahol szintén a rendőrség gyülekezési ügyben hozott határozatának bírósági
felülvizsgálatáról volt szó, a „kompetens nemzeti hatóságokat” nevezte meg, egy szót sem
szólva a bíróságokról.
További két ügyben a Bíróság kifejezetten a végrehajtó hatalmat (egyszer a
névváltoztatásról döntő minisztériumot, másszor pedig a személyi szabadságot korlátozó és
rendészeti bírságot kiszabó rendőrséget) jelölte meg – kompetens hatóságok illetve nemzeti
hatóságok néven – a mérlegelési mozgástér (margin of appreciation) alanyaként.641 A
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rendőrség esetében annak ellenére tette ezt, hogy volt hazai bíróság, amely felülvizsgálta a
rendőrség döntését.
Végül pedig újabb két ügyben, ahol az állam pozitív kötelezettségét kellett teljesíteni,
mindegy volt a Bíróság számára, hogy azt melyik állami szerv teljesíti (a zajvédelemmel
kapcsolatban a jogalkotó és a felelős hatóság, a szülő-gyermek kapcsolattartás
kikényszerítésével kapcsolatban pedig a gyámhatóság és az illetékes minisztérium, valamint
az eljáró bíróságok jöttek szóba), csak teljesüljön a kötelezettség. A Bíróság hatóságok, illetve
kompetens nemzeti hatóságok néven nevezte mindazokat a szerveket, amelyeket a mérlegelési
mozgástér (margin of appreciation) keretein belül megilletett a szabad eszközválasztás.
A fentiek összegzéseként megállapítható, hogy – még ha olykor nincs is expressis verbis
kimondva a Bíróság ítéleteiben – teljesen egyértelmű, hogy melyik államhatalmi ág a
mozgástér (margin) címzettje akkor, ha jogalkotói, büntető vagy polgári bírósági, illetve
bíróság által felül nem vizsgálható közigazgatási aktusról van szó. Az is egyértelmű, hogy a
Bíróság rugalmas a pozitív kötelezettségeket teljesítő állami szerv kilétével kapcsolatban.
Amennyiben azonban a végrehajtó hatalom hazai bíróság által felülvizsgálható egyedi aktusa
képezi a vizsgálat tárgyát, már nem ennyire egyértelmű a helyzet. Ilyen esetben a Bíróság hol
a közigazgatási szervet, hol a hazai bíróságot, hol pedig mindkettőt nevesíti a mozgástér
alanyaként. Abból azonban, hogy a sérelmezett aktus valójában a végrehajtó hatalomtól
származik, amelyet a közigazgatási bíróság csak felülvizsgál, az következik, hogy ekkor a
mozgástér valódi címzettje a végrehajtó hatalom (illetve annak kompetens hatósága), míg a
hazai bíróságoknak hatékony jogorvoslatot kell biztosítaniuk a Bíróság által előírt
követelmények alapján.

3.6. A doktrína alkalmazásának következménye
A mérlegelési

mozgástér

(margin

of

appreciation) doktrína alkalmazásának

következményeként azt vizsgáltam, hogy a Bíróság végül megállapított-e vagy sem
egyezménysértést. Emlékezzünk arra, hogy a doktrína neve „mérlegelési mozgástér”, amiből
arra lehetne következtetni, hogy a Bíróság ráhagyja a döntést az államra. A Bíróság azonban a
doktrína alkalmazásával érintett 21 ítéletből csak négyben állapította meg egyezménysértés
hiányát,642 míg a maradék 17 ügyben elmarasztalta az államot.643 Több ügyben ráadásul annak
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ellenére marasztalta el, hogy annak oldalán tudott mérlegelési mozgástér (margin) tényezőt
azonosítani. A mérlegelési mozgástérre hivatkozás és a doktrína alkalmazása tehát nem
feltétlenül – sőt, az esetek többségében egyáltalán nem – jelenti azt, hogy a Bíróság
deferenciális gondolkodásra hajlana az állam irányában, vagy ha még hajlik is arra, ezt ne
írhatnák felül ellentétes szempontok. A doktrína alkalmazási módjainak (a strukturális,
szubsztantív és pozitív kötelezettségre vonatkozó alkalmazások) és a mozgástér tényezők
működésének beható ismerete szükséges ahhoz, hogy ezt az adott ügyek egyedi
körülményeinek ismeretében prognosztizálni tudjuk.

4. A doktrína inflációja
Érdekesek azok az ítéletek, amelyekben a Bíróság hivatkozott ugyan mérlegelési
mozgástérre (margin of appreciation), azonban a doktrínát mégsem alkalmazta, tehát
felesleges volt arra utalnia. 29 ítéletből kilenc – tehát jelentős számú – ilyen esetet lehetett
azonosítani.644
A Csánics ügyben a Bíróság a 10. Cikkel kapcsolatban egy állítás tényállításként vagy
értékítéletként való minősítése, valamint az érintett jogok (a kérelmező véleménynyilvánítási
szabadsága és egy cég jó hírneve) közötti mérlegelés vonatkozásában állapított meg
mérlegelési mozgásteret (margin of appreciation). A minősítés kérdése azonban nem bírt
relevanciával, mert mindkét minősítéshez azonos követelmény társult (valós ténybeli alap
megléte). A Bíróság a jogok viszonyában sem alkalmazta a doktrínát, hiszen normál
arányossági vizsgálatot végzett (annak a szokásos „helyes egyensúly” mércéjével mért), és
mérlegelésében egyetlen mozgástér tényező sem játszott szerepet. A Karakó ügyben is
ugyanez volt a helyzet, csak fordítva: itt a kérelmező jó hírneve és egy harmadik személy
véleménynyilvánítási szabadsága álltak szemben egymással. A Bíróság ebben az ügyben sem
nyújtott deferenciát, és mérlegelési mozgástér tényezőt sem vett figyelembe. A 6. Cikkel
kapcsolatos Rózsa ügyben pedig hitelezői érdekvédelem és a bírósághoz való hozzáférés joga
álltak szemben egymással, ahol is a Bíróság ugyan „általános érdekként” azonosította a
hitelezők védelmét, az azonban inkább magánérdeknek tekinthető, tehát – a fenti ügyekhez
hasonlóan – végső soron itt is magánérdekek (illetve jogok) álltak szemben egymással,
amelyek kontextusában nem lehetett mozgástér tényezőt azonosítani.
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Emellett a Rózsa ügyben abban is „mozgásteret” engedett a Bíróság, hogy az állam
„milyen rendben” biztosítja a bírósághoz való hozzáférést. Ez azonban inkább az
implementációs szabadság, mint a mérlegelési mozgástér (margin of appreciation) doktrína
körébe esik.
Az Első Kiegészítő Jegyzőkönyv 1. Cikkével kapcsolatos Lánchíd Zrt. ügyben a Bíróság
a tulajdoni és szerződéses viszonyok jogi szabályozásával kapcsolatban hivatkozott
„bizonyos” mozgástérre (margin), azonban itt is lefolytatta a szokásos arányossági
vizsgálatot, és itt sem vett figyelembe semmilyen mozgástér tényezőt.
A Weller ügyben a Bíróság a 14. Cikkel kapcsolatban említett – főként konszenzus
hiányára tekintettel – „bizonyos” mérlegelési mozgásteret (margin of appreciation), azonban
itt sem alkalmazta a doktrínát, mert meg tudta ítélni, hogy objektíven és ésszerűen
megalapozott-e a sérelmezett különbségtétel. A 14. Cikkel kapcsolatos ügyekben jellemzően
csak akkor folyamodik mérlegelési mozgástérhez, ha nehézsége támad az eltérő bánásmód és
a megkülönböztetés elhatárolásában.
A 10. Cikkel kapcsolatos Fratanoló ítélet azért érdekes, mert bár témája azonos a Vajnai
ítéletével, amelyben a Bíróság strukturális értelemben használta a doktrínát és szűk
mozgásteret alkalmazott, itt – bár szintén említést nyert – már nem juthatott szerephez
ugyanez a szűk (használt jelzője szerint „bizonyos”) mozgástér (margin), mert adat volt arra,
hogy az eljáró hazai bíróságok egyáltalán nem végeztek arányossági vizsgálatot, melynek
kontextusában értelme lehetett volna a mozgástérnek.
A Ternovszky ügyben egyszerűen nem bírt relevanciával a Bíróság által a 8. Cikkel
kapcsolatban megállapított „széles” mérlegelési mozgástér (margin of appreciation), mert az
– a párhuzamos vélemény által megvilágítottan – az otthonszülés teljes liberalizációjáról való
döntésre vonatkozott, azonban a panasz tárgyát csak a szabályozási jogbiztonság hiánya
képezte. A Bíróság által elismert mozgástér tehát nem bírt relevanciával a konkrét ügy
eldöntése szempontjából.
A Sáska ügyben a Bíróság a 11. Cikk által védett gyülekezési szabadság korlátozásának
szükségessége és terjedelme vonatkozásában hivatkozott mérlegelési mozgástérre (margin of
appreciation), a sérelmezett korlátozás azonban már a szükségesség tesztjén megbukott, így
nem volt szükség arányossági vizsgálatra, amelyben szerepet játszhatott volna bármely
mozgástér tényező.
Végül pedig a Bíróság a 14. Cikkel kapcsolatos Horváth és Kiss ügyben csak
kontemplált különböző szélességű mozgástereken, míg végül nem valamely mozgástér
(margin) tényező által befolyásolva, hanem az arányossági teszten kívül eső körülményre
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tekintettel, azért állapított meg egyezménysértést, mert nem álltak rendelkezésre eljárási
garanciák.
A fenti ügyek tapasztalatai alátámasztják, hogy a Bíróság esetjogában sajnos valóban
jelen van a mérlegelési mozgástér (margin of appreciation) doktrína „inflációja”, vagyis a
mérlegelési mozgástér felesleges hivatkozása. Jól megfigyelhetők azok az esetek, amelyekben
a Bíróság döntése szempontjából irreleváns az egyébként meglévő mozgástér, és amelyekben
a Bíróság úgy végez arányossági elemzést, hogy annak intenzitásán sem változtat és
mozgástér tényezőt sem vesz figyelembe. Az irrelevancia hátterében az állhat, hogy a
mozgástérrel érintett körülménynek nincs jelentősége a döntés szempontjából; hogy a Bíróság
nem végez arányossági vizsgálatot (amelynek során a doktrína szerephez jutna), mert a
sérelmezett korlátozás már a szükségesség tesztjén megbukik; illetve hogy a hazai bíróságok
nem végeztek arányossági vizsgálatot, amelynek során bármiféle mérlegelési mozgástér is
szerepet játszhatott volna. A deferencia és mozgástér tényezőtől mentes saját arányossági
elemzés hátterében pedig az állhat, hogy egyéni jogok viszonyát kell megítélni, vagy – a 14.
Cikket érintően – az, hogy a bíróság el tudja végezni az elhatárolást, amelyre vonatkozóan
egyébként mozgásteret lehetne engedni.
Az egyéni jogok viszonyára vonatkozóan Legg-nél olvashattuk, hogy itt is indokolt a
doktrína alkalmazása, mert a magánviszonyok szabályozása végső soron a demokrácia
tényező által támogatott közérdeket szolgál.645 Olyankor azonban, amikor magánjogok vagy
magánérdekek ütköztek, a vizsgált esetekben a Bíróság rendre mellőzte a deferencia nyújtását,
és mozgástér tényezőt sem lehetett azonosítani a saját maga által valamennyi esetben
gondosan elvégzett arányossági vizsgált szempontjai között. Ezekben az esetekben tehát a
Bíróság nem alkalmazta a doktrínát, ami azt támogatja, hogy inkább Greer elméletét fogadjuk
el, amely szerint egyéni jogok ütközése esetén nincs szerepe a doktrínának.646
Annak hátterében, hogy a Bíróság olyankor is hivatkozott mérlegelési mozgástérre
(margin of appreciation), amikor ténylegesen nem alkalmazta a doktrínát, a jelenség körüli
fogalmi zavart vagy egyszerű figyelmetlenséget lehetett azonosítani. A Bíróság a felesleges
hivatkozásokkal leértékelhette a nemzeti szereplők szemében a doktrína jelentőségét, és azt a
benyomást kelthette, hogy a mérlegelési mozgástér nem más, mint egy üres, ámde divatos
frázis az emberi jogok nemzetközi terminológiájában.
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5. A mozgástérre hivatkozás hiánya
Az elemzett ítéletek alapján megállapíthatóan a vizsgált időszakban647 négy esetben
fordult elő, hogy a kormány érvei között megjelent a mérlegelési mozgástérre (margin of
appreciation) hivatkozás, a Bíróság indokai között azonban nem.
Két esetben a kormány más nemzetközi egyezményre vezette vissza a „mozgásterét”,648
egy esetben a beavatkozás céljának természetére (nemzetbiztonsági célra) hivatkozott,649 az
utolsó esetben pedig általában hivatkozott mérlegelési mozgástérre (margin of appreciation) a
korlátozás szükségességének megítélésével kapcsolatban.650
A Társaság a Szabadságjogokért ítéletben a Bíróság alkalmazta a mérlegelési mozgástér
(margin of appreciation) doktrínát, mégpedig strukturális értelemben. Feltehetőleg azért nem
hivatkozott mégsem mérlegelési mozgástérre, mert „szűk” mozgásteret alkalmazott, vagyis
nemhogy deferenciát nyújtott volna az államnak, de szigorított a felülvizsgálaton. Az, hogy
erre tekintettel nem említett mozgásteret, pontosan megfelel annak az elvárásnak, amit a
legtöbb szerző – köztük Kratochvíl is – a doktrína alkalmazásával szemben támaszt, vagyis
hogy csak deferencia esetén jelenjék meg az ítéletekben a mérlegelési mozgástér fogalma.
A kormány által más nemzetközi egyezményekből levezetett „mozgástér” eseteiben a
Bíróság azért nem hivatkozott a doktrínára – és nem is alkalmazta azt –, mert az egyéb
egyezmények állítólagos szabad mérlegelési tartománya nem bírt jelentőséggel az Egyezmény
alkalmazása szempontjából, és egyéb indokot sem talált, ami alapján a doktrínát használhatta
volna.
Végül pedig a nemzetbiztonsági célra hivatkozásnak – mint egyébként általában
mozgástérre (margin) okot adó tényezőnek – azért nem lehetett relevanciája, mert a
sérelmezett korlátozás már a jogszerűség („törvény általi meghatározottság”) tesztjén
megbukott, tekintve, hogy szembement egy hazai jogerős bírósági ítélettel.
Mindezek alapján világos, hogy a Bíróság a fenti ügyekben miért nem válaszolt a
kormány mérlegelési mozgástérrel (margin of appreciation) kapcsolatos érveire. Amennyiben
ugyanis irreleváns a mozgástér, úgy felesleges arról szót ejteni.
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6. A bíróságok dialógusa
A magyar vonatkozású ítéleteket abból a szempontból is vizsgáltam, hogy azok kapcsán
milyen kommunikáció zajlott a kozmopolita jogrend helyi uralkodói, a nemzeti bíróságok és
központi kormányzója, a strasbourgi Bíróság között. Ez a vizsgálat csak periférikus volt a
doktrína megértéséhez szükséges jellemzők vizsgálatához képest, így csak arra terjedt ki, ha
magából az ítéletből kitűnt valamely kommunikáció, vagy ha erős sajtóvisszhangot kapott egy
dialógus.
A vizsgált ítéletek közül hatnál találtam egyértelmű nyomát kommunikációnak a
kozmopolita jogrend szereplői között.651 A Bíróság valamennyiben a magyar jogi (két esetben
alkotmányos) szabályozás egy-egy elemének egyezménysértő voltát állapította meg, tehát
elsődlegesen a törvényhozó – és mögöttesen a kormányzó – hatalmat szólította meg. Ebből is
következik, hogy a kommunikáció elsősorban nem a rendes bíróságokkal, hanem a
megszólított egyéb szereplőkkel zajlott.
A Kiss Alajos ítélet alapján a Bíróság világos iránymutatásának következtében változott
az alkotmányos szabályozás. Itt tehát a Bíróság monológjának lehettünk tanúi, azonban nem a
hazai bíróságok, hanem a jogalkotás irányában. A K.M.C. ítéletben az Alkotmánybíróság
lépett először, ex nunc hatállyal megsemmisítve egy törvényi rendelkezést, melynek
vizsgálata így már könnyebb volt a Bíróság számára. Ennek során sem a rendes bíróságokkal
folyt a kommunikáció. A Horváth és Kiss ítéletben azonban már a Legfelsőbb Bíróság
tanácsolta a kérelmezőknek a Bírósághoz fordulást, azt kommunikálva ezzel, hogy
egyezménysértés megállapítására lát alapot.
Az 1999-es Rekvényi, 2008-as Vajnai és 2011-es Fratanoló ítéletek a Bíróság és a
kozmopolita jogrend nemzeti szereplői közötti többfordulós dialógus példái. A Rekvényi
ügyben a Bíróság a közhatalom szolgái (a rendőrség) vonatkozásában tulajdonított
jelentőséget a történelmi múltnak, és engedte meg a rendőrök politizálásának korlátozását a
mérlegelési mozgástér (margin of appreciation) doktrína szubsztantív alkalmazásával. Az
Alkotmánybíróság azonban félreértette ezt a mozgásteret, és kiterjeszthetőnek ítélte a
politikusok politikai véleménynyilvánítására is. Ez alapján 2000-ben – a Rekvényi ítélet által
ihletve – megállapította, hogy alkotmányos a tiltott önkényuralmi jelkép használatát
motiváció és cél vizsgálata nélkül büntetni rendelő büntetőjogi tényállás. A Bíróság azonban
egyértelműsítette a Vajnai ügyben, hogy a politikusok politikai véleménynyilvánítása csak
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igen szűk keretek között korlátozható, és az Egyezménybe ütközik a vöröscsillag viselésének
automatikus büntetése. Ugyan nem mondta ki expresis verbis, hogy szűk mozgástérről lenne
szó, ez azonban világosan kiderült az ítéletéből. A Vajnai ítélet azonban nem érte el a kívánt
célt, mert a kormány nem értett egyet az abban foglaltakkal. A 2000. évi alkotmánybírósági
döntéshez ragaszkodott a Bíróság 2008. évi iránymutatása helyett. Végül a Bíróság a
Fratanoló ítéletben már nemcsak megállapította ugyanazt az egyezménysértést, de
kártérítésre („igazságos elégtétel”) is kötelezte az államot. Erre még mindig harc volt a válasz
– országgyűlési határozatban is kifejezést nyert az egyet nem értés – egészen addig, amíg az
Alkotmánybíróság nem módosított álláspontján, és 2013-ban végre – a Bíróság esetjogára
figyelemmel – meg nem állapította a vitatott Btk. tényállás alaptörvény-ellenességét.
A hazai jogalkotási tényezők tehát mindaddig „fülük botját sem mozdították”, amíg az
Alkotmánybíróság nem integrálta a strasbourgi álláspontot, és semmisítette meg a kifogásolt
törvényi rendelkezést, ami jogalkotási kényszerhelyzetbe hozta a kormányzatot és a
törvényhozást. Ez alátámasztja, hogy a jogalkotó hatalom sokkal jobban „féli” a hazai
Alkotmánybíróságot, amely el tudja törölni az aktusait, mint a Bíróságot, amely nem
rendelkezik ilyen hatalommal.652
Fontos azonban kitérni arra is, hogy a vöröscsillagos (Vajnai és Fratanoló) ítéletekben a
Bíróság nemcsak a jogalkotó hatalmat szólította meg, hanem a bíróságokat is, hiszen az
Egyezmény szempontjából végső soron nem maga a jogszabály bírt jelentőséggel, hanem
annak alkalmazása, vagyis a végeredmény, amely a kérelmezők jogába való konkrét
beavatkozást jelentette. Ez pedig mindkét ügyben büntető bíróság általi elítélésben nyilvánult
meg. A Fratanoló ügyében eljáró másodfokú bíróság a Vajnai ítélet ismeretében megkereste a
módját, hogy megfeleljen az ítéletben foglaltaknak (itt tehát a Bíróság esetjogának követése
valósult meg), a harmadfokú bíróság azonban annullálta ezt azzal, hogy mereven kötötte
magát ahhoz a jogszabályi rendelkezéshez, amelynek egyezménybe ütköző voltát a Bíróság
megállapította. Az ügydöntő felsőbíróság tehát kötötte magát a jogalkotáshoz, a jogalkotás
kötötte magát az Alkotmánybírósághoz, az Alkotmánybíróság pedig előbb félreértette a
Rekvényi ítéletet, majd 13 év és két elmarasztaló strasbourgi ítélet után korrigálta csak a hibát
és indította be a hazai jogalkotási gépezetet.
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Megjegyzést érdemel, hogy az alkotmánybírósági döntésekhez hasonló erejű hatásuk van a jogalkotóra az
Európai Bizottság által indított kötelezettségszegési eljárásoknak, különösen akkor, ha azok eredményeként a
luxembourgi bíróság elmarasztalja a magyar államot. (Ez történt például a bírák kényszernyugdíjazása ügyében,
melyben 2012. novemberében Luxembourgban elmarasztaló ítélet született a magyar állammal szemben,
melynek eredményeként a parlament összhangba hozta a vonatkozó hazai szabályozást az uniós joggal.)
Feltehető, hogy az Európai Unió Egyezményhez történő csatlakozásával automatikusan erősödik majd a
strasbourgi jog befolyása a hazai jogalkotóra.
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Mindezek alapján az alábbi következtetések vonhatók le: Többször van összhang a
nemzeti szereplők és a Bíróság között, mert a Bíróságnak csak le kell követnie egy már
bekövetkezett változást (pl. AB határozatot), a hazai rendes bíróság utalja hozzá az adott ügy
elbírálását, illetve a hazai bíróságok szó nélkül átültetik gyakorlatukba a Bíróság esetjogát. Az
ilyen esetekben egyetértés van a kozmopolita jogrend uralkodói (a nemzeti bíróságok) és
kormányzója (a strasbourgi Bíróság) között, vagyis bizonyos értelemben monológ valósul
meg vagy a Bíróság irányába, vagy a Bíróság felől. Amikor viszont a konfliktushelyzet van, a
konfliktus által generált dialógus elsődlegesen az Alkotmánybíróságon keresztül zajlik, nem
pedig a rendes bíróságok által közvetlenül, mert ebből a szempontból a hazai viszonyok
között az Alkotmánybíróság kiemelt helyzetben van mind a jogalkotáshoz, mind pedig a
rendes bíróságokhoz képes. Amennyiben mégis a rendes bíróságok kommunikálnak a
Bírósággal, úgy természetesen a felsőbb bíróságok szava érvényesül. A dialógus azonban
valamennyi bíróság feladata, amelyik nem ért egyet a kormányzó Bíróság álláspontjával, vagy
azzal kapcsolatban tisztázást igényel.
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XII. ÖSSZEGZÉS ÉS KONCEPTUALIZÁLÁS
Nem maradt más hátra, mint összegezni az értekezés megállapításait, és a levont
következtetések alapján a lehető legnagyobb szabatossággal meghatározni a Bíróság
gyakorlatában működő mérlegelési mozgástér (margin of appreciation) doktrína fogalmát.

1. Összegzés
Az értekezés elején megállapítottam, hogy bár a mérlegelési mozgástér (margin of
appreciation) doktrínaként való kezelését indokolja annak „ítélkezési útmutatóként” való
széles körű és elismert alkalmazása a Bíróság gyakorlatában, annak koncepciója bizonytalan,
fogalmi meghatározásai többértelmű és zavaros jelenségre utalnak. Ezt a bizonytalanságot a
doktrína elnevezése is tükrözi, ugyanis mind az eredeti angol nyelvben, mind a magyar
fordításban – más tagállamokhoz hasonlóan – több elnevezés van használatban, olykor nem
egyértelmű, hogy valamennyi esetben a doktrínáról van-e szó, és sem a Bíróság, sem a hazai
szereplők részéről nem figyelhető meg különösebb törekvés a fogalomhasználat
egységesítésére, ami egy ilyen jelentős doktrína esetében jogos elvárás lenne. Megvizsgáltam
mind a Bíróság által használt, mind a magyar fordításokban megjelenő variánsokat, és margin
of appreciation angol, valamint a mérlegelési mozgástér magyar elnevezés mellett tettem le a
voksot.
Be kellett azonban látni, hogy az elnevezés tisztázása még nem ad megértést a doktrína
természetével és működésével kapcsolatban, a teljes tisztázás a működési kontextus és
metódus vizsgálatát igényli. Ezért előbb megvizsgáltam a doktrína társadalmi és jogi kereteit,
valamint az eredetét és fejlődéstörténetét, hogy elhelyezzem térben és időben a vizsgált
jelenséget, majd áttekintettem annak tényleges alkalmazását, elhatárolva azt a Bíróság
felülvizsgálati hatalma egyéb korlátaitól, valamint a doktrína „inflációjától”.
A doktrína társadalmi és jogi kereteit az Európa Tanács égisze alatt megvalósult
„kozmopolita jogrendben” lehetett meghatározni, melynek tényezői a nemzeti bíróságokban, a
strasbourgi Bíróságban és az európai kozmopolita alkotmánynak tekintett Egyezményben
azonosítothatók. E jogrendet a nemzeti bíróságok és a strasbourgi Bíróság között az
Egyezmény mint élő eszköz alkalmazására vonatkozó dialógus működteti, mely által a
nemzeti bíróságoknak kiemelkedő szerepük van az emberi jogok tiszteletben tartásának
kikényszerítésében. A mérlegelési mozgástér (margin of appreciation) doktrínát a
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kozmopolita jogrend szereplői közötti vertikális hatalommegosztás szükségszerű termékeként
azonosítottam, amely rugalmasságot tesz lehetővé a Bíróság számára abban, hogy megítélje,
mi az, ami helyi döntést igényel, és mi az, aminél élnie szükséges központi kormányzó
hatalmával. Rávilágítottam arra, hogy ezt maximális pontossággal szükséges kommunikálnia
a Bíróságnak, azonban sokszor mégsem teszi. Abból az előfeltevésből indultam ki továbbá,
hogy a kozmopolita jogrend nemzeti szereplői, a hazai bíróságok készek szerepet vállalni az
Egyezmény kikényszerítésében, és dialógusba bocsátkozni a Bírósággal a doktrínával
kapcsolatban. A hangsúlyt ezért arra helyeztem, hogy az ő kommunikációjukat segítő
megértéshez jussak a mérlegelési mozgástér természetével és működésével kapcsolatban.
A mérlegelési mozgástér (margin of appreciation) eredetét és fejlődéstörténetét tekintve
kimutattam, hogy a Bíróság által kifejlesztett doktrína gyökerei a közigazgatási mérlegelés
nemzeti

bírósági

felülvizsgálatának

hagyományos

módszereire

vezethetők

vissza.

Alkalmazása szép lassan kiterjedt az Egyezmény által védett szinte valamennyi jogra, és
napjainkra a strasbourgi ítélkezés egyik legfontosabb értelmezési eszközévé vált. A
tagállamok azt is elérték, hogy bekerüljön az Egyezmény Preambulumába.
A jogirodalmi álláspontok összesítésével és az esetjoggal való összevetésével
megállapítottam, hogy a doktrína alkalmazásának fő kontextusa a védett jogok korlátozása
szükségességének körében lefolytatott arányossági vizsgálat, és további fontos esete a pozitív
kötelezettségekkel szembeni alkalmazás. Az arányossági vizsgálat kontextusában két
alkalmazási módot azonosítottam: a strukturális és a szubsztantív alkalmazást. Strukturális
alkalmazás esetén a Bíróság szigorít vagy enyhít az arányossági vizsgálat mércéjén
(azonosítottam a jellemző mércéket), az előbbi esetben általában „széles”, az utóbbi esetben
pedig „szűk” jelzőt társítva a mozgástérhez (margin). Kivételes esetben adja csak fel
felülvizsgálati hatalmát, és nem végez egyáltalán felülvizsgálatot, mely eset szintén a
strukturális alkalmazáshoz sorolható. Szubsztantív alkalmazás esetén a Bíróság normál
arányossági vizsgálatot végez, annak hagyományos „helyes egyensúly” mércéjével mér, de a
mérlegelés során figyelembe vesz valamely mozgástér tényezőt az állam javára vagy
hátrányára. Ilyen esetben a Bíróság jellemzően a „bizonyos” jelzőt társítja a mozgástérhez. A
vizsgált ítéletek tapasztalatai alapján megkülönböztettem a szubsztantív alkalmazás
klasszikus, gyenge, inverz és vegyes eseteit, attól függően, hogy melyik oldalt támogatta a
mozgástér, és következett-e belőle az adott oldalnak kedvező döntés. A pozitív
kötelezettséggel kapcsolatos doktrínaalkalmazás pedig többnyire a kötelezettség teljesítésére
szolgáló eszközök megválasztására vonatkozott, nem tartalmazott jelzőt, és a „hatékonyság”
képezte a mozgástér határát.
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A mérlegelési mozgástér (margin of appreciation) alkalmazási kontextusai és módjai
létezésének igazolása megdöntötte azt a jogirodalomban általános feltevést, hogy a doktrína
alkalmazásának minden esetben deferencia nyújtását kellene eredményeznie az államok
számára. Eloszlathatja tehát azt a félelmet, hogy a doktrína alkalmazásából következően a
kulturális relativizmus győzne az emberi jogok univerzalitásával szemben.
A doktrína alkalmazási eseteinek tisztázása megvilágította, hogy a Bíróság mire és
miként alkalmazza a mérlegelési mozgástér (margin of appreciation) koncepcióját. Az
alkalmazás egyértelmű felismerhetősége érdekében azonban fontos volt kitérni a Bíróság
felülvizsgálati hatalmának egyéb korlátjaira is, mert némelyiket olykor összekeverik a
doktrína alkalmazásával, valamint azokra az „inflációs” esetekre is, amikor a Bíróság ok
nélkül, feleslegesen, értelemzavaróan hivatkozik mérlegelési mozgástérre. A felülvizsgálati
hatalom egyéb korlátai közül a jogalkotót megillető implementációs szabadság és a nemzeti
bíróságokat megillető diszkréció voltak azok, amelyeket olykor összekevernek a mérlegelési
mozgástér doktrína alkalmazásával. A felesleges hivatkozás jellemző eseteit pedig az
egyébként létező mozgástér adott ügyben való relevanciájának hiánya, valamint az olyan
arányossági vizsgálat képezték, melynek során a Bíróság deferenciát sem nyújtott és
mozgástér tényezőt sem vett figyelembe.
Azt követően, hogy a doktrína nemalkalmazásának eseteit is megvilágítva meghúztam a
doktrínaalkalmazás kereteit, annak behatóbb vizsgálata következett, hogy ki, kinek, milyen
tényezők alapján és milyen eljárásban engedi a mozgásteret (margin).
A mérlegelési mozgástér (margin of appreciation) közvetlen forrásaként a Bíróságot,
közvetett forrásaként pedig az Egyezményt azonosítottam azzal, hogy forrásként a Bíróság
gyakorlatára érdemes hivatkozni. A mozgástér alanyát (címzettjét) pedig abban az
államhatalmi ágban jelöltem meg, amely felelős volt az adott jogba való beavatkozásért. Ez
jogalkotási aktus esetén a jogalkotót, bírósági döntés esetén pedig a nemzeti bíróságokat
jelenti. Egyedi közigazgatási aktusok esetén hiába hozta a végső döntést bíróság, a mozgástér
alanyaként a végrehajtó hatalom azonosítotható, míg az aktus jogszerűségi felülvizsgálatát
végző közigazgatási bíróságok a Bírósághoz hasonló jogorvoslati fórumok, amelyeknek
maguknak is alkalmazniuk szükséges a doktrínát a közigazgatási aktus Egyezménynek való
megfelelőségének vizsgálatában. Az esetjog vizsgálata alapján megállapítható továbbá, hogy
a Bíróság nem mindig konkretizálja, hogy a doktrína melyik államhatalmi ágat érinti. A
Bíróság szempontjából tulajdonképpen mindegy, hogy az állam melyik felelős szerve
biztosítja az Egyezménynek való megfelelést, ezért szívesebben használja az „állam” vagy
„kompetens nemzeti hatóságok” általános fogalmakat annál, minthogy leszűkítse a címzettjét
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egyetlen körre. Ettől függetlenül azonban a nemzeti szereplőknek fontos tudniuk, hogy a
Bíróság döntéseiből melyiküknek milyen kötelezettsége illetve szabadsága következik, és erre
nagyjából rá is lehet jönni a Bíróság ítéleteiből.
A mérlegelési mozgásteret (margin of appreciation) befolyásoló tényezők azonosítására
volt szükség ahhoz, hogy megtudjuk, mitől függ a doktrína alanyának kötöttsége vagy
szabadsága, mire van tekintettel a Bíróság akkor, amikor a doktrínát strukturális vagy
szubsztantív értelemben alkalmazza. Két megközelítés szerint végeztem el a mozgástér
tényezők azonosítását. A kifejezett indokokat azonosító megközelítés szerint azonosítottam a
védett jog, a szabályozott tevékenységek és a beavatkozás természetét, a környező
körülményeket és a közös alapot, mint a mozgástér tényezőit; az elsődleges és másodlagos
indokokat elhatároló megközelítés alapján pedig a demokrácia, a konszenzus és a szakértelem
tényezőt. Egymásra vonatkoztattam ezeket a tényezőket, azonosítottam őket az esetjogban,
valamint megállapítottam, hogy azok hol az államot, hol a kérelmezőt támogatják, egymással
konfliktusba is kerülhetnek, és hogy a konszenzus (közös alap) tényező meglehetősen
bizonytalan.
Végigvettem az Egyezmény által védett legfontosabb jogokat a legerősebb „abszolút”
jogoktól az „erős” jogokon keresztül a „minősített” és „gyenge” jogokig annak vizsgálata
érdekében, hogy a jogok természete és jellemző ügytípusai milyen hatással vannak a Bíróság
mérlegelési mozgástérrel (margin of appreciation) kapcsolatos gyakorlatára. Igazolni látszott,
hogy minél gyengébb egy jog és minél kisebb jelentősége van az az azon alapuló
tevékenységnek, annál nagyobb tere van azzal kapcsolatban a mérlegelési mozgástér doktrína
alkalmazásának.
Végül pedig alaposabban vizsgáltam a doktrína alkalmazásának fő eljárási keretét, az
arányossági elemzést, amelyre az érintett jog erejétől és kontextusától függően hatást
gyakorolnak a releváns mozgástér (margin) tényezők vagy úgy, hogy állítanak az arányossági
vizsgálat intenzitásán (strukturális alkalmazás), vagy pedig úgy, hogy a Bíróság egyszerűen
figyelembe veszi azokat az arányossági mérlegelésben (szubsztantív alkalmazás).
Mindezekkel kijelöltem azokat a kereteket, amelyeken belül elemzés tárgyává lehetett
tenni azokat a magyar vonatkozású strasbourgi ítéleteket, amelyekben valamilyen módon
megjelent a mérlegelési mozgástérre (margin of appreciation) hivatkozás. Azért volt
szükséges a doktrína alkalmazás magyar ügyekre vonatkozó gyakorlatának beható elemzése,
mert ezzel hazai gyakorlati kontextusba lehetett helyezni a hazai szereplők számára az
elméleti következtetéseket, igazolni lehetett azokat, illetve fel lehetett ismerni, ha azok
finomításra

vagy

kiegészítésre

szorultak.

Az

esetjogelemzés

értékes

gyakorlati
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megfigyelésekkel járult hozzá a doktrína természetének és működésének megértéséhez. Az
egymást támogató elmélet- és döntéselemzés pedig együttesen kellő ismeretet tárt fel ahhoz,
hogy meg lehessen kísérelni a mérlegelési mozgástér (margin of appreciation) doktrína
fogalmának szabatos meghatározását.

2. Konceptualizálás
Az elvégzett kutatás eredménye alapján az alábbiak szerint határozható meg tömören a
mérlegelési mozgástér (margin of appreciation) doktrína fogalma:
A mérlegelési mozgástér olyan, a Bíróság által alkotott és az Egyezmény által
védett jogokat érintő döntések kontextusában releváns jogi doktrína, amelynek
alkalmazásával a Bíróság a tagállamok helyi viszonyaira és olykor konszenzusára
figyelemmel, az adott jogok és tevékenységek természetétől és az alapvető demokrácia
igényből következően lazábban vagy szigorúbban vizsgálja az egyéni jogokba való
állami beavatkozás arányosságát, a helyes egyensúly szokásos arányossági mércéjével
mér, figyelembe véve demokratikus, konszenzus vagy szakértelmi megfontolásokat,
illetve pozitív kötelezettségek teljesítésében nyújt szabadságot az államoknak
mindaddig, amíg az általuk alkalmazott eszközök hatékonyak.
A mérlegelési mozgástér (margin of appreciation) doktrína tehát nem „fekete doboz”,
amelyről nem lehet tudni, hogy mi jön ki belőle, és nem is olyan megfoghatatlan, mint egy
„angolna”, csak számos szerző felfogásával és a tagállamok elvárásával ellentétben nem
minden esetben következik belőle megengedés az állam számára. Működése szabályos, jól
megfigyelhető jellegzetességeket mutat, amelyek ismerete segítheti eligazodni az emberi
jogok nemzeti védelmi rendszerét működtető intézményeket kötelezettségeik és szabadságuk
felismerésében. Az európai kozmopolita jogrend „uralkodói”, a nemzeti bíróságok pedig
átültethetik a koncepciót saját gyakorlatukba, és annak figyelembe vételével végezhetik el a
végrehajtó hatalom aktusainak Egyezmény szempontú felülvizsgálatát. Ezen kívül a nemzeti
bíróságok konstruktív dialógust kezdeményezhetnek a Bírósággal a konkrét határok tisztázása
érdekében. A doktrína természetének és működésének feltárása tehát mérföldkő jelentőségű
az emberi jogok védelmét célzó európai kozmopolita jogrend működése és továbbfejlődése
szempontjából.
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Part One
Thesis subject, context, aims, hypothesis and questions
1. Thesis subject

This PhD thesis is about the elusive margin of appreciation doctrine, by which the
European Court of Human Rights (hereinafter: the Court) determines, how much discretion
States are to be afforded in interpreting their obligations under the European Convention of
Human Rights (hereinafter: the Convention). The thesis does not intend to advance ideal
features of the doctrine, but rather aims at describing the doctrine’s real characteristics and
dynamics, as it appears in the Court’s case-law.

2. Research context

Hungary, by ratifying the Convention, assumed the obligation of maintaining a human
rights protection regime which is in line with the Convention’s standards. It assumed the
obligation not to restrict human rights more than is permitted, and to protect and support
rights as required by the Convention. The Convention is interpreted by the Court’s case-law,
and the case-law has developed the margin of appreciation doctrine, by which the Court
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decides on a case-by-case basis, how strictly it reviews the State’s interpretation of a
Convention obligation and how much room it leaves to local concepts, expertise or
circumstances. Although the doctrine has characteristic features, they do not stand out clearly
from the Court’s decisions. Sometimes even the doctrine's name is used inconsistently.
Moreover, no comprehensive study has been written about the doctrine in Hungarian to
support domestic law-makers and legal practitioners in recognising their margin of
appreciation afforded to them. Acquaintance of the doctrine is particularly crucial for judges,
since the exhaustion of the domestic remedy is obligatory before turning to the Strasbourg
Court, and it is for the national courts to set standards for the Convention's domestic
application, and to express their views on these standards in their decisions, entering into a
constructive dialogue with the Strasbourg Court.

3. Thesis aims

The main objective of the thesis is to identify key characteristics of the margin of
appreciation doctrine and to develop the doctrine’s definition in order to provide national roleplayers (especially courts) with detailed knowledge on the nature and operation of the elusive
phenomenon and to enable them to recognise the extent of their discretion in restricting rights
and their obligations to secure them. The author’s ambition is to enhance awareness in order
to promote further development of human rights protection.
The thesis devotes special attention to providing accurate and consistent Hungarian
translations of the terminology used by the Court and by commentators, as it aims to set a
solid linguistic basis for the use of the margin of appreciation doctrine and the communication
about it in national context.

4. Thesis hypothesis and core questions

As research outcome, two distinct findings can be envisaged. The research may either
prove that the margin of appreciation doctrine has serious shortcomings and is such an illdefined and unstable concept that it is impossible to describe it for practical purposes. Or, the
research may prove that the doctrine’s characteristics can be well described and they
constitute a meaningful legal concept which can be properly applied in its present form,
without further clarification or development.
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As might be expected, the second, more optimistic version has been chosen as a research
hypothesis.
In order to test that hypothesis, the thesis addresses the following questions: What are
the reasons for the uncertainty in labelling and conceptualising the doctrine? What are the
social and legal frameworks and purpose of the doctrine? Where does it come from and where
is it going to? In what contexts can it be applied? What can be regarded as its application and
when does the Court apply different, though deceptively similar concepts? What is the
doctrine’s source and who is its addressee? What are its factors and how is it applied in
relation to different human rights? What role does it play in the proportionality analysis and
how does it appear in the Court’s judgments? What terminology features it and how can it be
defined precisely?

Part Two
Research Methodology
1. Research material

The most suitable approach for testing the hypothesis was to draw conclusions from
existing information and knowledge, which entailed a ‘desk study’ of relevant literature and
decisions. This was supplemented by some ‘field study’ within the Court in order to clarify
the doctrine’s name and to reveal the background of certain judgments.
Two main sources of the research material were scientific literature and the Court’s
case-law. Relevant literature was mainly available in the Court’s well-stocked library, in
national academic libraries and on the Internet. The issue has been predominantly studied in
English and some articles could also be found in French. The doctrine has received only
limited attention by Hungarian authors, and only few comments have been published about it
in Hungarian.
The exposition of the Court’s case law has been restricted to judgments which make
specific reference to the margin of appreciation in relation to Hungary, as these judgments are
properly representative of the case-law as a whole. Moreover, owing to their national context,
they are able to provide national actors, in particular, administrative and judicial authorities,
with deeper understanding of the doctrine than other decisions. The thesis systematically
analyses all judgments made by the Court with regard to Hungary since its ratification of the
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Convention in 1992 up to the completion of the research in February 2013, which contain the
expression of ‘margin of appreciation’ or a synonym. The methodological approach is critical
content analysis based on preliminary theoretical findings. Word-by-word citation of the most
relevant parts of judgments may facilitate in-depth understanding of the Court’s way of
thinking and the related terminology.

2. Research methods

Overlapping theoretical and empirical research methods have been applied. Combining
these two main approaches permitted a comprehensive analysis of the margin of appreciation
doctrine, since theoretical considerations determine the sphere of pragmatic research, while
case-law analysis leads to new theoretical findings or at least to some adjustment of
preliminary ideas.
Descriptive approach is predominant to the evaluative accounts in the thesis, since such
core questions should be addressed like: ‘What is the content of the doctrine and how does it
operate?’ If the doctrine’s nature and dynamics were sufficiently clear and well known, it
would not be necessary to describe it, but it would be enough to evaluate it. However, since
the very aim of the research is to clarify the doctrine’s characteristics, descriptive questions
should predominate. Evaluative approach is applied, however, in comparing various
theoretical views, and, to some greater extent, in the case-law analysis.

Part Three
Thesis structure and synopsis, scientific results and their potential uses

1. Thesis structure

Chapter One examines the notion and name of the margin of appreciation doctrine.
Chapter Two sets its social and legal framework, embedding the doctrine in the context of the
European ‘cosmopolitan legal order’. Chapter Three explores the doctrine’s origins and
evolution. Chapter Four identifies its different usages. Chapter Five considers cases in which
the Court does not apply the doctrine but the supervisory power of the Court is restricted by
other means or where the margin of appreciation is mentioned superfluously. From the next
chapter on, the thesis focuses on the very use of the doctrine. Chapter Six identifies the source
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and the addressees of the margin of appreciation. Chapter Seven explores the doctrine’s
relevant factors. Chapter Eight examines the relationship between the doctrine and various
Convention rights. Chapter Nine explores the assessment of proportionality, the primary
procedural context of the doctrine’s application. On the basis of preliminary theoretical
considerations, Chapter Ten analyses the Court’s judgments which refer to the margin of
appreciation in a Hungarian context. Chapter Eleven summarises the tentative conclusions
drawn from the analysed cases. Lastly, Chapter Twelve draws the thesis’ final conclusions
about the margin of appreciation doctrine, and seeks to give it a concise definition, as it could
be derived from the Court’s practice.

2. Synopsis

The preliminary setting of the thesis is the contradiction which lies in the fact that the
margin of appreciation can be regarded as a ‘doctrine’ for its widespread and well recognised
use as a judicial decision making guidance in the Court’s case-law and the fact that its concept
is vague, blurred and ambiguous. The concept’s vagueness is also reflected by the uncertainty
of the doctrine’s name both in English and in the translations to other languages (including
the Hungarian). Sometimes it is not clear whether a certain term refers to the doctrine’s
application or not. However, neither the Court nor domestic role-players make any genuine
effort to unify the terminology, a reasonable expectation with regard to an important legal
doctrine. The thesis reviews a number of applied name variants, and argues in favour of the
English name of ‘margin of appreciation’ and its Hungarian translation of ‘mérlegelési
mozgástér’.
Unfortunately, identifying the most suitable name cannot provide in itself a sufficient
understanding on the doctrine’s nature and operation. The context and methods of the
doctrine’s use should also be examined. With this regard, the thesis first explores the social
and legal framework as well as the origins and evolution of the doctrine, and it then reviews
the doctrine’s application, distinguishing it from other restrictions of the Court’s supervisory
power and from the doctrine’s ‘inflation’, that is, useless or inadequate reference to the
margin of appreciation.
The social and legal framework of the doctrine can be identified as a ‘cosmopolitan
legal order’, which has emerged in the ‘zone of liberal peace’ of the Council of Europe. Key
interlocking elements of this legal order are national courts, the Strasbourg Court and the
Convention, the latter being regarded as the European cosmopolitan constitution. The
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European cosmopolitan legal order develops through a cooperative and competitive dialogue
between national courts and the Strasbourg Court about the application of the Convention as a
’living instrument’. By this dialogue national courts play significant role in ensuring the
observation of human rights. In this context, the margin of appreciation doctrine can be seen
as a necessary product of the division of powers between the role-players of the cosmopolitan
legal order, providing the Court with flexibility in assessing what requires decision-making at
a local level and when it is necessary to use its central governing (supervisory) power. The
Court’s decision in this regard should be communicated in its judgments with utmost clarity.
However, such clarity is not always apparent. Therefore, it is for the national courts to
indicate in their decisions if they do not understand something or they cannot share the views
of the Court. The thesis presumes that national courts are ready to assume their role in
ensuring observance of the Convention rights and to enter into a dialogue with the Court
about the doctrine. For this, however, they need to acquire detailed knowledge about the very
nature and operation of the margin of appreciation.
Detecting the origins and exploring the evolution of the margin of appreciation, the
thesis points out that the Court-created doctrine can be derived from classic methods of
national judicial review of administrative discretion. Gradually the doctrine spread into the
sphere of nearly all rights protected by the Convention, and by now has become one of the
Court’s most significant interpretative tools. The concept of the margin of appreciation has
also been incorporated in the Convention’s Preamble.
Summing up relevant scientific views on the doctrine and confronting them with the
case-law, the thesis comes to the conclusion that the primary context of the doctrine’s
application is the analysis of proportionality which is to be carried out as part of the necessity
test applicable to human rights restrictions. A further important context in which the doctrine
arises is the field of positive obligations. In the context of proportionality analysis the doctrine
can be applied structurally or substantively. In case of structural application, the Court
heightens or lowers the standard of measure of the proportionality analysis, usually adding the
‘wide’ or ‘narrow’ adjectives to the ‘margin’. The Court only abdicates its supervisory power
in exceptional cases, which can also be regarded as a structural application. In case of a
substantive application, the Court carries out a normal proportionality assessment, using the
common ‘fair balance’ standard, but in this balancing exercise factors of the margin of
appreciation are taken into consideration in favour of the State or the applicant. In such cases,
the Court usually qualifies the term ‘margin’ with the adjective ‘certain’. Moreover, the
substantive application of the margin of appreciation doctrine can be split into the sub-
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categories of classic, weak, inverted and mixed applications, depending on which party is
supported by the ‘margin’ and whether a favourable decision derives from that margin to the
supported party. The other relevant field of the doctrine’s application with regard to positive
obligations concerns in principle the choice of means aiming at fulfilment of the obligation. In
this case the ‘margin’ does not normally attract any adjective, and its scope is determined by
the ‘effectiveness’ of the measures applied.
Recognition of various contexts and methods of the doctrine’s application disproves the
widely held view that the doctrine should always lead to deference to the respective States. It
can alleviate the concerns that by the use of the doctrine cultural relativism would win against
the universality of human rights.
Shedding light on the various fields of the doctrine’s application illuminates the purpose
and way of its use in the Court’s practice. In order to be able to easily recognise the doctrine’s
application, it is important to distinguish it from other restrictions of the Court’s supervisory
power and from the doctrine’s ‘inflationary’ use, when the Court invokes the margin of
appreciation unduly or superfluously. From the range of other restrictions of the Court’s
supervisory power, the legislature’s freedom of implementation and the national courts’
discretion are sometimes confused with the doctrine’s application. The use of the doctrine is
most typically superfluous when a margin is not relevant to the decision or when the Court
neither grants deference nor it takes into consideration any factor of margin of appreciation in
the proportionality assessment.
After having delimited the scope of the doctrine’s application, distinguishing it from the
cases of non-application, the thesis can start to examine more closely: who leaves the margin
to whom, on the basis of what factors and in what kind of procedure?
As direct source of the margin of appreciation, the Court can be identified, while the
margin’s indirect source is the Convention. Altogether, as source, the Court’s case-law is
recommended to be referred to. The addressee of the margin is the legislature in case of a
legislative act and the national courts in case of a judicial decision. As far as non-normative
administrative decisions are concerned, although in their case the final decision is made by a
court, the margin’s addressee remains the executive branch of government, while
administrative courts are remedial forums similar to the Strasbourg Court, for which their
duty is to apply the doctrine in examining the administrative decisions’ compliance with the
Convention. However, the Court does not always specify which branch of government is
addressed by the doctrine. For the Court it is irrelevant which competent State body ensures
the observance of the Convention, therefore it prefers using the general notions of ‘State’ or
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‘competent national authorities’ as addressee. However, it is important for national roleplayers to know which of them is bound or supported by the Court’s decisions. This can be
properly recognised from the Court’s judgments.
The thesis proceeds by identifying factors of the margin of appreciation in order to
clarify the reasons for the addressee’s limitation or discretion. These factors are elements
taken into consideration by the Court when using the doctrine in its structural or substantive
sense. The factors are grouped according to two different approaches. The first approach aims
at identifying reasons explicitly manifested in the Court’s judgments, and recognises the
following factors: nature of protected right, nature of regulated activities, nature of
interference, surrounding circumstances and common ground. The second approach aims at
distinguishing between first and second order reasons, and as second order reasons identifies
three factors: democracy, consensus and expertise. It correlates these factors, analyses them in
the case-law, and recognizes that they can support either the State or the applicant and may
come into conflict with each other. It also points out that the consensus (common ground)
factor is rather vague.
In the following chapter the thesis catalogues the most important Convention rights from
the ‘absolute’ rights to the ‘strong’, ‘qualified’ and ‘weak’ ones, in order to explore how the
nature of rights and types of cases can affect margin of appreciation. It proves that weaker
rights allow more scope to the margin of appreciation doctrine than stronger ones.
Finally, the thesis takes a closer look into the doctrine’s primary procedural context, the
proportionality analysis, which can be influenced by factors of margin of appreciation. These
factors, depending on the importance and context of the right in question, can modulate the
intensity of the proportionality assessment (structural application) or can be simply taken into
account in the ‘fair balancing’ exercise (substantial application).
The above considerations served as a theoretical basis for the analysis of judgments
relating to Hungary which referred to a margin of appreciation. In-depth analysis of the
relevant case-law puts theoretical findings in practical context for the purpose of their better
understanding, and it serves to illuminate any errors in the preliminary findings. Case-law
analysis may endorse a better understanding of the doctrine’s nature and operation by offering
insightful empirical observations. Collaborative academic and empirical research provides
sufficient knowledge on the margin of appreciation doctrine, so we can attempt to give it a
precise definition.
Having summarised the findings of the research, the PhD thesis proposes a definition of
the margin of appreciation doctrine as follows:
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‘Margin of appreciation’ is a Strasbourg Court-created legal doctrine applicable in the
context of decisions relating to Convention rights, by which the Court, taking into account
local circumstances, at times consensus of the Contracting States, the nature of rights and
activities concerned and the fundamental need for democracy, reviews with lowered or
heightened rigour the proportionality of the States’ interference with individual rights,
assesses the proportionality with the common ‘fair balance’ standard but taking into account
democratic, consensus or expertise related considerations, or leaves freedom to the States in
complying with their positive obligations as long as their measures applied are efficient.
To sum up, the thesis comes to the conclusion that the margin of appreciation doctrine is
neither a ‘black box’ from which one can never know what comes out, nor is it a ‘slippery
eel’, but its operation displays well-identifiable characteristics, the knowledge of which might
greatly contribute to the recognition of freedoms and responsibilities by national institutions
who should operate a human rights protection regime in conformity with the Convention.

3. Scientific results and their potential uses

This is the first PhD thesis:
- to analyse the margin of appreciation doctrine comprehensively in Hungarian
language;
- to focus on the needs of national role-players;
- to discuss the uncertainty about the doctrine’s name thoroughly;
- to set up the doctrine’s Hungarian terminology;
- to analyse the Court’s Hungary-related case-law in relation to the doctrine;
- to clearly differentiate between the doctrine’s structural, substantive and positive
obligation-related applications;
- to introduce the notions of classic, weak, inverted and mixed substantial applications;
- to offer the margin of appreciation doctrine a comprehensive definition.

The findings of the thesis may be used in university, legislator and legal practitioner
training, and may have particular importance in training of judges, who play prominent role in
the enforcement of the Convention. The research findings can also provide legal
representatives with useful knowledge to improve their effectiveness in domestic proceedings
and before the Strasbourg Court. Knowledge on the margin of appreciation doctrine may
facilitate role-players of the domestic protection regime to recognise their limits and
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obligations in properly ensuring human rights. As a consequence, national protection may
improve and the Court’s workload may decrease. Furthermore, an inter-court dialogue about
the doctrine may increase and positively influence the Court’s case-law. Finally, the thesis’
findings may stimulate scientific debate on the doctrine and may serve as a basis for further
research, which further enhances human rights development.

Part Four
List of Publications
Dr. Dudás Dóra Virág: Néhány szó a bírósági nyelvhasználatról. Magyar Jog, 2005/9, 554548; Bírák Lapja, 2007/2, 74-78.
Dóra Virág Dudás: Harmonization of Asylum Law in the European Union – National
Perspective. In: Conference Papers of the Seminar on Current Asylum Issues and Human
Rights, 17-18 April 2007, Jablonna, Poland, 66-69.
Dudás Dóra Virág: Augustin Gordillo: An Introduction to Law. Magyar Jog, 2007/9, 571-572.
Dóra Virág Dudás: Dublin Regulation or Readmission Agreements? Dignitas, the Slovenian
Journal of Human Rights, Thematic Issue on Selected Case-Law on Asylum and Immigration
in Europe, July 2008, 127-130.
Dóra Virág Dudás: Hungarian State Practice in Determining Subsidiary Protection
Applications of Afghan Asylum Seekers. Conference Reader of Conference on asylum related
questions regarding Afghanistan, Vienna, 31.03/01.04.2011, 55-61.
Dudás Dóra Virág: Mérlegelési jogkörben hozott közigazgatási határozatok bírósági
vizsgálata az emberi jogok korlátozása esetén releváns mérlegelési mozgástér fényében.
Fundamentum (Forthcoming 2014).
Dudás Dóra Virág: Az Emberi Jogok Európai Egyezményének 6. Cikke, avagy a tisztességes
eljáráshoz való jog a strasbourgi bíróság gyakorlatában. Bírák Lapja (Forthcoming 2014).

