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Az Európai Bíróság döntö�  a Sólyom-ügyben
Németh Csaba

Előzmények, a probléma mibenléte

Az események mind a szakmai-, mind a közvélemény számára ismeretesek. Só-
lyom László, Magyarország akkori köztársasági elnöke hiába próbált átkelni 
az Erzsébet hídon és belépni Szlovákia területére 2009. augusztus 21-én, a szlo-

vák hatóságok megtilto� ák neki. Sólyom László Szent István ünnepét szere� e volna 
megünnepelni egy szlovákiai magyar civil szervezet meghívására Révkomáromban, 
sikertelenül. Szlovákia a magyar államfő látogatása ellen tiltakozo� , és azóta arra hivat-
kozik, hogy a magyar államfő érzékeny időpontban kívánt Szlovákiába belépni, mivel 
41 évvel korábban ezen a napon vonultak be a Varsói Szerződés katonái – köztük a ma-
gyarok – Csehszlovákiába. Tegyük rögtön hozzá, hogy Szlovákia fájdalma augusztus 
21-e ezen vonatkozásában teljesen érthető és magyar részről szégyellni való. Szégyellni 
való, hogy a kommunista blokkon belül ’56 után bő tíz évvel a csehszlovákok demokrá-
cia iránti érzelmeinek leveréséhez már Magyarország is segítséget nyújto� .

De 2009. augusztus 21-én valóban a magyar megszállókra emlékezte� e Szlovákiát 
az akkor 67 éves Sólyom László? Ezt olyan nehéz elképzelni, ha a szemünk elé idézzük 
az egyébként tiszteletre méltó volt magyar államfő alakját. Mármint a fi zikai valóját, 
mert szellemileg tényleg lehengerlő Sólyom László – ilyen értelemben lehet harckocsi-
hoz hasonlítani. Sólyom László az államfői tevékenysége kezdetétől egyértelművé te� e, 
hogy kiemelten kezeli a határon túli magyarok ügyét.1 Sólyom Lászlót idézem: „Az 
utóbbi években i� hon és külföldön egyaránt egyre erőteljesebben képviseltem a ma-
gyar nemzet mint kulturális értelemben ve�  nemzet koncepcióját.” „Magyarországnak 
pedig joga és kötelessége a határon túl élő magyarság sorsával törődni, és érdekükben 
fellépni.”2 Nyilván nem olyan mondatok és törekvések, amelyeket Szlovákia akkori, 
szociáldemokrata politikusként a szélsőjobboldallal koalícióra lépe�  miniszterelnöke 
tiszta szívből oszto� . Mindenesetre Sólyom Lászlónak a rendszerváltozást megelőzően 
folytato�  ellenzéki tevékenysége, majd a rendszerváltozást követően a jogállam felépí-
tése kapcsán tanúsíto�  szerepe ismeretében nagyon nehezen képzelhető el, hogy a volt 
magyar államfőről jóhiszeműen a ’68-as magyar kommunista hadsereg katonájára le-
hessen asszociálni. Ez a történet egyik része.
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A másik része az, hogy 2012. október 16-án az Európai Unió Bírósága (a továbbiak-
ban: Bíróság) úgy ítélte meg, hogy Szlovákia nem sérte� e meg az uniós jogot, amikor 
Sólyom Lászlót, az akkori magyar államfőt nem engedte be a szlovák állam területére. 
Bizonyos vélemények szerint3 a luxemburgi bíróság nem fogalmazo�  egyértelműen 
abban a tekintetben, hogy Szlovákia jogszerűtlenül járt el vagy sem. E véleményekkel 
szemben az én álláspontom az, hogy a Bíróság nagyon világosan megfogalmazta az 
ítéletében, hogy Szlovákia tekinthető pernyertesnek, Magyarországnak az eljárásban 
képviselt álláspontja helytelen. Ezt támasztja alá a Bíróság döntéséről az ítélethozatal 
napján kiado�  bírósági közlemény is.4

A következőkben be kívánom mutatni a Sólyom-ügyben szlovák és magyar részről 
előado�  érveket, valamint a főtanácsnok5 és a Bíróság álláspontját. A Bíróság döntésé-
vel sok helyen – sőt, elsőre teljes mértékben – egyet lehet érteni, azonban alaposabb át-
tanulmányozása után kiderül, a bírósági álláspont sokszor következetlen, konklúziója 
pedig az integráció célkitűzéseivel megy szembe. A Bíróság döntése jogi szempontból 
körülbelül akkora hiányérzetet okoz, mint a Nemzetközi Bíróságnak a koszovói füg-
getlenség egyoldalú kinyilvánítása után ado�  tanácsadó véleménye. Mindkét bírósági 
döntést nagy szakmai várakozás előzte meg, és mindkét döntésből látszik, hogy a bí-
róság egy-egy politikai szempontból nagyon kényes ügyben próbált a valódi kérdések 
elől menekülni, és az ado�  ügyet minél egyszerűbben lezárni.

Az európai jogi alapokról
Az Európai Unióról szóló szerződés (a továbbiakban: EUSZ)6 3. cikkének (2) bekezdése 
szerint: „Az Unió egy belső határok nélküli, a szabadságon, a biztonságon és a jog ér-
vényesülésén alapuló olyan térséget kínál polgárai számára, ahol a személyek szabad 
mozgásának biztosítása a külső határok ellenőrzésére, a menekültügyre, a bevándor-
lásra, valamint a bűnmegelőzésre és bűnüldözésre vonatkozó megfelelő intézkedések-
kel párosul.”

A szabadságon alapuló térség kialakítására eredetileg nemzetközi egyezmény (1985. 
június 14-i schengeni szerződés) keretében, kormányközi együ� működés alapján került 
sor, nem az EU szupranacionális berkein belül. Azonban az amszterdami szerződéssel 
ez a helyzet is megváltozo� , és mára már megállapítható, hogy a korábbi harmadik 
pillér is átalakult szupranacionális szabályozássá.7 Maga a schengeni együ� működés 
tehát a legjobb példa arra, hogy egy, a korábban a nemzetközi jog által szabályozo�  
területet a tagállamok bevontak az EU-jogba, kiterjeszte� ék rá az uniós jog hatályát, 
mert nem tarto� ák elegendőnek ennek kormányközi alapon történő szabályozását. 
A schengeni együ� működés pedig a schengeni térségen belüli határellenőrzések meg-
szüntetésére eredetileg is kifejeze� en kiterjedt. Megállapíthatjuk, hogy a belső határ-
ellenőrzés megszüntetése az EU egyik legnagyobb vívmánya,8 a szabadság térségének 
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legfontosabb alkotóeleme, mely térség kialakítása és fenntartása pedig az EU célkitű-
zései közö�  szerepel.

A szabad mozgás joga9 az EU négy alapszabadságának egyike, eleinte gazdasági 
értelemben volt relevanciája (hiszen általa „mozgo� ” a munkavállaló, annak család-
ja, de az árut szállító kamion is), ma már azonban az európai uniós identitás, az uni-
ós polgárság egyik lényegi a� ribútuma, „önmagában is komoly integrációs eszköz”,10 
mely elősegíti a gazdasági és társadalmi vegyülést az európai társadalmak közö� .11 
Még inkább így van ez azok számára, akik olyan világban nő� ek fel, ahol a határok 
elő�  hosszú sorok várakoztak, ha az ado�  országba egyáltalán szabad volt átmenni, 
és még inkább így van a magyar nemzetiségűek számára, akik a Kárpát-medencében 
a 20. század eseményei mia�  különböző országokba kerültek. A szabad mozgás jogára 
vonatkozó szerződéses rendelkezésnek (Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 
egységes szerkezetbe foglalt változata – a továbbiakban: EUMSZ – 21. cikk) közvetlen 
hatálya van, melyre az uniós polgárok közvetlenül – bármilyen egyéb tagállami jog-
szabály elfogadása hiányában is – hivatkozhatnak és alapíthatnak rá jogot.12 A szabad 
mozgáshoz való jog minden (!) uniós polgárt megillet.13

A szabad mozgás jogához kapcsolódó részletszabályokat a 2004/38/EK irányelv (a to-
vábbiakban: Irányelv) tartalmazza, mely többek közö�  szabályozza e jog esetleges kor-
látozásának indokait és elveit is. A korlátozás indoka lehet a közbiztonságra, a közegész-
ség és a közrend védelmére hivatkozás. A luxemburgi bíróság azonban már az ún. 
Rutili-ügyben egyértelművé te� e, hogy a „közrendi vagy közbiztonsági érdekből a fent 
említe�  cikkek által biztosíto�  jogok nem, illetve csak olyan mértékig korlátozhatók, 
ami szükséges az ilyen érdekek védelméhez »egy demokratikus társadalomban«.”14 
A bírósági esetjog tanulmányozása után megállapítható, hogy egy jogellenes cselek-
mény elkövetése a beutazással érinte�  országban, a prostitúciós tevékenység vagy a 
beutazással érinte�  országban korábban kifejte�  (zavarkeltő) politikai és szakszerveze-
ti tevékenység önmagában nem kellő indok a szabad mozgás jogának korlátozásához. 
A bírósági joggyakorlat a korlátozáshoz egy tényleges és kellően súlyos veszély létét 
kívánja meg, mely a társadalom alapértékeit érinti.15 A korlátozásnak az indok megléte 
melle�  ún. korlátozási elveknek is meg kell felelnie, melyek közül különösen az ará-
nyosság követelményét és azt emelném ki, hogy a korlátozás csak az érinte�  személyes 
magatartásán alapulhat.

A Bíróság joggyakorlata alapján a nemzetközi szokásjog – akár megjelenik nemzet-
közi szerződésben, akár nem – az uniós jog részét képezi.16 A tagállamok által kötö�  
nemzetközi szerződések az EU-t főszabályként nem kötik, a tagállamok köteleze� sége, 
hogy azokat és a hazai jogot az uniós joggal összhangba hozzák. A tagállamok nagyobb 
része által aláírt nemzetközi szerződésekre azonban az EU általában fi gyelemmel van, 
feltéve hogy e szabályok általánosan elfogado�  elveket tartalmaznak és jól illeszkednek 
az uniós jogszabályokhoz.17
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Az Európai Unió legjelentősebb működési alapelvét az EUSZ 5. cikke tartalmazza, 
mely szerint az EU kizárólag a tagállamok által ráruházo�  hatáskörök keretein belül 
jár el, méghozzá o�  is csak az EUSZ-ben és az EUMSZ-ben (a továbbiakban együ� : 
Szerződések) meghatározo�  célkitűzések megvalósítása érdekében. A diplomáciai 
kapcsolatok joga nem tartozik az EU hatáskörébe, ideértve a kizárólagos és megoszto�  
hatásköröket is (lásd az EUMSZ 2–6. cikkelyeit). Mindazonáltal az már vitatható, hogy 
Szlovákia magatartása nem vonható-e az EUMSZ 4. cikk (2) bekezdésének j) pontja 
szerinti megoszto�  hatáskörbe, mely a szabadság, biztonság és a jog érvényesülésén 
alapuló térség kialakítását és biztosítását jelenti. Emelle�  szól az ún. implied powers (be-
leérte�  hatáskörök) tana, miszerint a Szerződésekben kifejeze� en biztosíto�  hatáskö-
röket kiterjesztően kell értelmezni, ha anélkül az ado�  szerződéses vagy jogszabályi 
rendelkezés értelmetlen lenne.18 Bizonyos kérdésre kiterjedő hatáskör ugyanis magából 
a Szerződések céljából is következhet.

Végül, de korántsem utolsósorban utalnék az EUSZ 4. cikk (3) bekezdésére, mely 
tartalmazza az EU-tagállamok számára a lojális együ� működés elvét: „A tagállamok 
segítik az Uniót feladatainak teljesítésében, és tartózkodnak minden olyan intézkedés-
től, amely veszélyeztetheti az Unió célkitűzéseinek megvalósítását.” A Bíróság e ren-
delkezést tekintetbe veszi a tagállamok együ� működésének biztosítására.19

Az Európai Unió Bíróságának ítélete (C-364/10)20

A Bíróság 2012. október 16-án hozta meg ítéletét a Sólyom-ügyben. Az ügyet az ún. 
Nagykamara (öt bíróból álló bírói tanács) tárgyalta. Az eljárásban részes fél Magyaror-
szág és Szlovákia volt, de beavatkozóként az Európai Bizo� ság is részt ve�  Szlovákia 
oldalán. Az ítélet Yves Bot főtanácsnok véleményén alapult.21 A főtanácsnok vélemé-
nyéből csak a következő megállapításokra utalnék:

– Sólyom László nem magánszemély minőségében kívánt részt venni a szlovákiai 
szoboravatáson;22

– a Szerződésekben nem szerepel, hogy a tagállamok egy tagország államfőjének 
másik tagország területére való belépésének szabályozását átruházták volna az EU-ra, 
ezért e hatáskört a tagállamoknak fenntarto�  hatáskörnek kell tekinteni (ez következik 
a „Commission v Belgium” jogesetből);23

– a hatáskörök olyan kiterjesztő értelmezése, mely által a tagországok államfőire is 
kiterjedne a szabad mozgás joga, a hatáskörök átruházásának elvébe ütközne;24

– egyedül a tagállamok közö� i együ� működésre való tartós képtelenség az, ami már 
uniós jogot sérthet, mert ez az EU céljait (az egyre szorosabb egység kialakítása Európa 
népei közö� , a béke támogatása, jószomszédi kapcsolatok fenntartása – EUSZ 4. sza-
kasz (3) bekezdése) sérti vagy veszélyezteti; Szlovákia és Magyarország közö�  pedig 
nyilvánvalóan nem ez a helyzet, különös tekinte� el a 2009. szeptember 10-i szécsényi 
kormányfői találkozóra;25
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– Szlovákia nem sérte�  EU-jogot a 2009. augusztus 21-én történtek során;26

– a joggal való visszaélés feltételei a bírósági esetjogra tekinte� el nem állnak fenn 
jelen esetben,27

– tekinte� el a látogatás politikai kontextusára, Sólyom László érkezése megalapozot-
tan vethete�  fel közbiztonsági kockázatokat;28

– mivel a jelen ügy csupán a magyar államfő szlovákiai látogatását érinti, nincs ok 
egyéb köztisztséget viselőkkel kapcsolatos esetleges korlátozásokat vizsgálni a szabad 
mozgás joga tekintetében.29

Az ítélet egy fejlécből, a felperesi kereseti kérelmek, majd az ügy alapjául szolgáló jogi 
rendelkezések, valamint a tényállás és az előzmények ismertetéséből, a Bíróság jogható-
ságának megállapításából, majd a kereseti kérelmek, az alperesi védekezés és az erre vo-
natkozó bírósági döntés részletezéséből, végül a perköltségek viselésének rendezéséből áll.

Kereseti kérelem és a jogi szabályozás környezete

Magyarország kereseti kérelme arra irányult, hogy állapítsa meg a Bíróság, hogy
– Szlovákia nem te�  eleget az EUMSZ 21. cikk (1) bekezdése és az Irányelv szerinti 

köteleze� ségeinek, amikor Sólyom Lászlót, Magyarország köztársasági elnökét nem 
engedte be a területére;

– Szlovákiának az az álláspontja, melyet e kereseti kérelem benyújtásakor is fenntart 
a magyar államfő be nem engedésével kapcsolatban, és ezzel magában hordozza a jog-
sértés megismétlődésének veszélyét, uniós jogot sért, sértve ezáltal különösen az EUSZ 
3. szakasz (2) bekezdését és az EUMSZ 21. szakasz (1) bekezdését;

– Szlovákia visszaélésszerűen alkalmazta az uniós jogot, amikor 2009. augusztus 21-
én nem engedte be a területére Sólyom Lászlót;

– amennyiben a nemzetközi jog speciális szabályai korlátoznák az Irányelv személyi 
hatályát, akkor a Bíróság állapítsa meg e korlátozás pontos körét.

Az ítéletnek a jogi környezet ismertetésével kapcsolatos részében az Irányelvnek a 
jelen tanulmány fentebb már ismertete�  vagy a tanulmány következő részeiben ismer-
tetendő szabályai kerültek kifejtésre, ezért ezeket i�  nem ismétlem meg. Az Irányelv 27. 
szakasz 2. bekezdését azonban szükséges idézni, tekinte� el arra, hogy Szlovákia erre 
hivatkozo�  a 2009. augusztus 21-i döntésében:

A közrendi vagy közbiztonsági okokból hozo�  intézkedéseknek meg kell 
felelniük az arányosság elvének, és kizárólag az érinte�  egyén személyes maga-
tartásán alapulhatnak. Korábbi büntetőítéletek önmagukban nem képezhetik 
ezen intézkedések meghozatalának az alapját. Az érinte�  egyén személyes 
magatartása valódi, közvetlen és kellően súlyos veszélyt kell, hogy jelentsen a 
társadalom valamely alapvető érdekére. Az ado�  ügyhöz közvetlenül nem 
kapcsolódó, vagy az általános megelőzési megfontolásokon alapuló indokolások 
nem elfogadhatóak. [Kiemelés a szerzőtől.]
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Az ügy tényállása és az előzmények

Egy szlovákiai székhelyű társadalmi szervezet meghívására Sólyom László, Magyaror-
szág hivatalban lévő köztársasági elnöke 2009-ben úgy döntö� , hogy az államalapítás 
ünnepét augusztus 21-én Révkomáromban ünnepli meg, egy Szent István-szobor fel-
avatásánál. Augusztus 21-e Szlovákia számára negatív jelentéstartalommal bír: ezen a 
napon vonultak be a szovjet tömb csapatai – köztük a magyarok is – Csehszlovákiába, 
eltiporni Alexander Dubček reformtörekvéseit. Több, diplomáciai úton történt infor-
mációcserét követően, 2009. augusztus 21-én a szlovák külügyminisztérium arról tájé-
kozta� a ún. note verbale30 formájában a szlovákiai magyar nagykövetet, hogy a magyar 
államfőt nem fogják beengedni az országba. A tiltás indoklásánál a szlovák fél az Irány-
elvre, valamint a külföldi személyek tartózkodását és a hazai rendőrséget szabályozó 
szlovák jogszabályra hivatkozo� . Sólyom Lászlóval az Erzsébet hídon, útban Szlovákia 
felé ismerte� ék a szlovák hatóságok a fenti diplomáciai közlés tartalmát 2009. augusz-
tus 21-én. Sólyom László ezt tudomásul ve� e és visszafordult: nem lépe�  be Szlovákia 
területére, a rendezvényen nem ve�  részt. Ezt követően írásbeli és szóbeli egyeztetés is 
zajlo�  a szlovák és a magyar fél közö� , míg Magyarország 2009. október 12-i levelével 
az EUMSZ 258. szakasza alapján az Európai Bizo� sághoz (a továbbiakban: Bizo� ság) 
fordult, kérve a Bizo� ságot, hogy vizsgálja ki Szlovákia kifogásolt magatartását. A Bi-
zo� ság úgy döntö� , nincs abban a helyzetben, hogy Szlovákia magatartásának jogsze-
rűségéről véleményt alkosson, mivel a szlovák és a magyar fél közö�  vitato� , hogy 
Sólyom László terveze�  látogatására magánemberként vagy államfőként került-e sor. 
2010. március 30-án Magyarország az EUMSZ 259. szakasza szerint ismét a Bizo� ság 
elé vi� e az ügyet. 2010. június 24-i véleményében a Bizo� ság megállapíto� a, hogy az 
uniós irányelv nem alkalmazható egy tagország államfőjének másik tagállami látoga-
tására, ezért az állíto�  jogsértés alaptalan. Ezt követően, 2010. július 8-án Magyarország 
a Bírósághoz fordult a köteleze� ségszegési eljárás keretében.

A Bíróság joghatóságáról

Szlovákia álláspontja szerint a Bíróságnak nem volt joghatósága az ügy eldöntésére, 
mivel az uniós jog jelen ügyben nem alkalmazható. Magyarország álláspontja szerint 
– melyet a Bizo� ság is oszto�  – a Bíróság rendelkezik joghatósággal a vita eldöntésére, 
mivel a Szerződések értelmezésével és alkalmazásával kapcsolatban a tagállamok kö-
zö� i jogvita elbírálása kapcsán az rendelkezik hatáskörrel. A Bíróság megállapíto� a 
joghatóságát, és kifejte� e, hogy a kérdés, miszerint az EU-jog alkalmazandó-e a jelen 
ügyben, a saját joghatóságába esik.31
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A kereseti kérelmek,32 Szlovákia védekezése és a Bíróság megállapításai

Magyarország első kereseti kérelme annak megállapítására irányult, hogy Szlovákia 
megsérte� e az Irányelvet és az EUMSZ 21. szakasz (1) bekezdését. A magyar állás-
pont szerint az Irányelv minden uniós állampolgárra kiterjed, ideértve az államfőket 
is, akár államfői, akár magánszemélyi minőségében járnak el. Továbbá Magyarország 
megjegyezte, hogy amennyiben az uniós jogalkotók a nemzetközi jog alapján kivételt 
kívántak volna tenni a szabad mozgás joga alól, utaltak volna erre az Irányelv végén, 
ahogy ezt te� e az Európai Unió Tanácsa (a továbbiakban: Tanács) a 2003/109/EK irányelv 
3. szakasz (2) bekezdésének f) pontjában.33 A magyar álláspont szerint az Irányelv sze-
mélyi hatályát nemzetközi jogi szabályok nem korlátozzák. Továbbá a szabad mozgás 
jogát nem lehet megszorítóan értelmezni, erre csak az Irányelvben foglalt korlátozások 
vonatkozhatnak. Magyarország szerint Szlovákia nem te�  eleget az Irányelvben fog-
lalt feltételeknek, amikor Sólyom Lászlót nem engedte be az ország területére. Sólyom 
László nem jelent semmilyen veszélyt a szlovák társadalom alapvető érdekeire, továbbá 
a belépésének megakadályozása mindenképp aránytalan intézkedés volt. Sólyom Lász-
lót az elutasítás okairól és a fellebbezés lehetőségéről sem tájékozta� ák.

A szlovák fél szerint Sólyom László látogatása nem magánlátogatásnak minősül, a 
tagállami államfők belépése egy másik tagállam területére pedig a diplomáciai kapcso-
latok jogába tartozik, amit a nemzetközi szokásjog és a nemzetközi szerződések sza-
bályoznak. A kétoldalú diplomáciai kapcsolatokat a hatáskör-átruházás elve (EUMSZ 
3. szakasz, 4. szakasz (1) bekezdés és az 5. szakasz) kizárja az EU-jog hatóköréből. I�  
hivatkoztak a „C-437/04 Commission v Belgium” ügyre.34 Hozzáte� ék, hogy nem ta-
lálható olyan kifejeze�  rendelkezés a Szerződésekben, melyek szerint a tagállamok a 
kétoldalú diplomáciai kapcsolatok szabályozásának jogát az EU-ra ruházták volna át.35 
Hivatkoztak továbbá az EUSZ 4. szakasz (2) bekezdésére, miszerint az EU tiszteletben 
tartja a tagállamai közö� i egyenlőséget és a nemzeti identitásukat. Az a tény, hogy az 
Irányelv nem tartalmaz kifejeze�  kizáró rendelkezést az uniós államfők mozgásával 
kapcsolatban, nem jelenti azt, hogy e mozgás is az Irányelv hatálya alá esne, ugyanis 
a személyi hatály szűkítése magából a Szerződésekből következik. Az Irányelv és a 
2003/109/EK irányelv közö� i összehasonlítással Szlovákia nem érte�  egyet, mert sze-
rinte ezen irányelvek különböző tárgyat szabályoznak, továbbá az EU-törvénykezés 
számára nem köteleze� ség az arra történő utalás a másodlagos joganyagban, hogy az 
ado�  jogszabály személyi vagy tárgyi hatályát a nemzetközi jog érinti-e.36 Amennyiben 
elfogadnánk, hogy a tagországok államfőire is kiterjed a szabad mozgás joga, akkor 
az őket megillető immunitás mia�  egy másik uniós állam területére történő belépésü-
ket nem lehetne megakadályozni, és nem is lehetne onnan kiutasítani őket.37 Szlovákia 
nem tagadta, hogy még ha az EU-jog alkalmazandó is lenne a jelen esetben, ő azt – kü-
lönösen az Irányelvet – akkor sem alkalmazta volna. A 2009. augusztus 21-i note verbale 
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a diplomáciai csatornán belüli közlésnek, nem pedig az Irányelv szerinti döntésnek 
minősül – arra is tekinte� el, hogy az nem a rendőrhatóságtól, hanem a szlovák kül-
ügyminisztériumtól származo� . A note verbalénak az Irányelvre történő utalása nem 
változtat ezen az állásponton.

A Bíróság álláspontja szerint az uniós jogot a nemzetközi jog fényében kell értel-
mezni, mert a nemzetközi jog az EU-jog részét képezi, és így köti az Európai Unió 
intézményeit is.38 Jelen esetben Sólyom László uniós polgárként magyar államfő is volt, 
amiből a nemzetközi jog alapján következhe� ek korlátozások a szabad mozgás joga te-
kintetében.39 A nemzetközi jog szabályai a vendéglátó államra azt a köteleze� séget ró-
ják, hogy a másik ország államfőjét a területén védje meg, akármilyen minőségében is 
tartózkodik ő o� . A Bíróság álláspontja szerint az államfő tagállami tartózkodására és 
a tagállam területére történő belépés jogára ezért a nemzetközi jog szabályait (diplomá-
ciai kapcsolatok joga) kell alkalmazni.40 Az államfői minőség ugyanis olyan tény, amely 
megalapozhat egy, a szabad mozgás jogára vonatkozó korlátozást. A fentiekre tekin-
te� el sem az EUMSZ 21. szakasza, sem az Irányelv nem alkalmazandó jelen esetben.41

Magyarország harmadik – a Bíróság által másodikként vizsgált – kereseti kérelme 
szerint Szlovákia saját politikai céljai elérése érdekében visszaélt az Irányelvben fog-
laltakkal (joggal való visszaélés). Az államok közö� i ellenségeskedés kifejezéséhez az 
uniós jogra való hivatkozás – a szabad mozgás jogának korlátozásával – az EU alapvető 
értékeit sérti. Ha ez mégis megengede�  lenne, akkor a tagállamokat a jövőben semmi 
sem fogja megakadályozni abban, hogy az EU-jogra hivatkozzanak a kétoldalú vitáik 
„megoldása” érdekében.

A szlovák álláspont szerint joggal való visszaélésről nem lehet szó, mert az EU-jog 
nem alkalmazandó jelen esetben, továbbá a joggal való visszaélés megállapítása kap-
csán a bírósági esetjogban lefektete�  feltételek nem állnak fenn.

A Bíróság álláspontja szerint Szlovákia helytelenül utalt az Irányelvre a 2009. au-
gusztus 21-i note verbaléban.42 A testület kĳ elente� e, hogy a joggal való visszaélés ki-
mondásához szükséges annak megállapítása, hogy az ado�  jogszabály alkalmazási 
feltételeinek megléte ellenére, annak célját nem valósíto� a meg a tagállami intézkedés 
(objektív körülmény), és az ado�  tagállam mesterségesen teremte� e meg az ado�  EU-
jogszabály alkalmazásának lehetőségét, hogy ezáltal az abban biztosíto�  előnyt elérje 
(szubjektív elem).43 A Bíróság megállapítása szerint az EU-jog alkalmazásának feltételei 
nem álltak fenn jelen esetben, és Szlovákia nem teremte�  mesterségesen olyan feltétele-
ket, melyek az Irányelv alkalmazásához veze� ek volna, ezért Magyarország joggal való 
visszaélésre vonatkozó kereseti kérelmét is alaptalannak találta.44

Magyarország második kereseti kérelmében – melyet a Bíróság a negyedik kereseti 
kérelemmel együ�  vizsgált – azt állíto� a, hogy fennáll a veszélye annak, hogy Szlo-
vákia meg fogja a jövőben ismételni a támado�  jogsértést. Ezt támasztja alá a szlovák 
hatóságok több nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy ők nem köve� ek el jogsértést, ami-
kor Sólyom Lászlót nem engedték be az országba. 
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Szlovákia álláspontja az volt, hogy mivel nem követe�  el jogsértést, és az EU-jog sem 
alkalmazható a jelen ügyben, a jogsértés megismétlésének veszélye sem állhat fenn. 
A magyar kereseti kérelem egy jövőbeni jogsértés megállapítására irányul, mely végső 
soron Szlovákia védekezéshez való jogát sérti. Végül, a két tagállamnak az állíto�  jog-
sértést követő kapcsolatában tapasztalható javulás ugyancsak azt bizonyítja, hogy az 
állítólagos jogsértés a jövőben nem fog megismétlődni.45

Magyarország negyedik kereseti kérelme arra irányult, hogy amennyiben a Bíróság 
azt állapítaná meg, hogy a jelen esetben az uniós jog helye�  a nemzetközi jog alkal-
mazandó, akkor a testület tisztázza az EUMSZ 21. szakaszának és az Irányelvnek a 
személyi hatályát, különösen azt, hogy a nemzetközi jogi korlátozások a tagállami ál-
lamfőkön túl egyéb személyekre is kiterjednek-e.

Szlovákia viszont azzal érvelt, hogy a negyedik kereseti kérelem nem érinti a felek 
közö� i jogvitát.

A Bíróság a két utolsóként vizsgált kereseti kérelemre vonatkozóan megjegyez-
te, hogy az EUMSZ 259. szakasza szerinti eljárás a jogsértés megállapítására és meg-
szüntetésére irányul.46 Erre tekinte� el egy jövőbeni jogsértés megállapítására irányuló 
kereseti kérelem az EUMSZ 259. szakasza alapján nem lehet megalapozo� .47 Továbbá 
megjegyezte, hogy Magyarország csak a jogsértés ismétlődésének veszélyére utalt, nem 
állíto� a, hogy ez az ismétlődés önmagában az EU-jog megsértése lenne. Negyedik ke-
reseti kérelmével pedig Magyarország gyakorlatilag az uniós jog értelmezését kéri, és 
nem egy, a Szlovákia által elkövete�  jogsértésre utal. Továbbá az értelmezendő jogi kér-
dés nem függ össze a jelen üggyel érinte�  jogsértéssel. A fentiek mia�  a Bíróság ezeket 
a kereseti kérelmeket is elutasíto� a.48

A Bíróság döntése és a perköltségek viselése
A Bíróság tehát a fentiekre tekinte� el Magyarország összes kereseti kérelmét elutasí-
to� a: döntése szerint Szlovákia nem sérte� e meg az EU-jogot Sólyom László ügyében. 
A pervesztességre tekinte� el az eljárási költségeket Magyarországnak kell viselnie.49

A bírósági döntés melle� i és elleni érvek
A Bíróság döntése melle� i érvek

A döntés melle� i érvek egyértelműen meghatározhatóak. A Bíróság elutasító ítélete dip-
lomáciai szempontból kevesebb fejtörést okoz, hiszen nem találta jogellenesnek a már 
megtörtént szlovák lépést, és rövid távon lezárta az ügyet. A Bíróság továbbá nem vállalta 
fel az uniós hatáskörök kiterjesztésének lehetőségét az ügyben, mely kétség kívül vitákra 
ado�  volna okot a már jelenleg is megoszto�  és válságban lévő EU-ban. A Bíróságnak az 
egyes kérelmekről hozo�  döntései megalapozo� ak, mindössze egyről lehet vitatkozni. 
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Joggal való visszaélést Szlovákia véleményem szerint sem valósíto�  meg, mert a joggal 
való visszaélés megállapításának a Bíróság joggyakorlata által megkövetelt feltételei 
nem állnak fenn, különösen fontos i�  megjegyezni, hogy az Irányelv nem alkalmazha-
tó a tagállami államfő esetében. A jövőbeni jogsértés lehetőségének megállapítása nem 
vonható az EUMSZ 259. szakasza szerinti eljárás körébe, a panaszolt felet megfosztja 
ugyanis a védekezéshez való jogtól, ha olyanért állapítják meg a jogsértést, amit még el 
sem követe� . Harmadrészt a nemzetközi jogilag véde�  személyek körének megállapí-
tására irányuló magyar kérelem jogértelmezésre irányul, s ez sem tartozhat az EUMSZ 
259. szakasza szerinti eljáráshoz.

Az államfői immunitásról

Az ítélet többször hivatkozik az államfőt a nemzetközi jog alapján megillető immuni-
tásra, és a fogadó államnak a másik államfő védelmével kapcsolatos köteleze� ségeire. 
A főtanácsnok, a Bíróság és különösen Szlovákia álláspontját50 vizsgálva olybá tűnik, 
mintha az államfőt külföldön is abszolút és örök idejű immunitás illetné meg, és az 
ado�  állam területéről nem lehetne kiutasítani, sem megtagadni a belépését, főleg, ha 
az uniós polgárokat megillető szabad mozgás jogát elismerjük az ő esetében is. A Bí-
róság ezt a dilemmát oly módon „oldja meg”, hogy álláspontja szerint az államfő moz-
gására kizárólag a diplomáciai kapcsolatok joga az irányadó. Erre tekinte� el szükséges 
röviden megvizsgálni a vonatkozó nemzetközi jogi szabályokat.

„Par in parem non habet iurisdictionem” – szól a nemzetközi jogi szabály; azaz: egy 
állam egy másik állam bírósága elő�  nem perelhető. Az állami immunitás kezdetben 
mind bel-, mind külföldön abszolútnak volt tekinthető, nem volt az állami cselekmé-
nyeknek olyan része, amely kivételt képeze�  volna ez alól. Ez az abszolút immunitás 
később megváltozo� , aszerint, hogy az állam jogcselekménye közhatalmi minőségében 
vagy mint a gazdasági élet alanya körében valósult meg (acta iure imperii és acta iure 
gestionis).51 Napjainkban sokan képviselik azt az álláspontot, hogy súlyos emberi jog-
sértések esetén az állam immunitása „megszűnik”.52

Az állami immunitás és az államok szuverén egyenlőségének elvéből következik 
az állami tisztségviselők immunitása.53 Ezen állami tisztségviselők közül egyedül az 
államfő esetében általánosan elismert nemzetközi szokásjogi szabály, hogy teljes im-
munitás illeti meg külföldön is, minden cselekménye tekintetében.54 Azaz az államfőt 
külföldön sem lehet sem polgári, sem közigazgatási, sem büntetőeljárásban bíróság elé 
állítani.

Az államfő immunitásának azonban vannak korlátai. Az egyik legfontosabb kor-
látja időbeli: ugyanis ez az immunitás addig tart, amíg az államfői tisztségét betölti 
(funkcionális immunitás, proceduális immunitás).55 Ahogy megszűnik az immunitása, 
visszamenőleg is perelhető az államfői tisztség betöltése elő�  vagy az ala�  elkövete�  
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jogsértéseiért. Az államfőnek is vannak olyan cselekményei azonban, melyek mia�  már 
a hivatali tisztsége betöltése ala�  felelősségre vonható. Ide tartozik az emberi jogi jog-
sértések esete, amikor is a panaszosnak az Emberi jogok európai egyezménye alapján 
jogvédelem jár,56 még ha a jogsértő személyt immunitás is illeti meg. Fontos megjegyez-
ni továbbá a nemzetközi büntetőbíróságok statútumait is, melyek szerint mindenki el-
járás alá vonható, tekintet nélkül arra, hogy köztisztséget tölt-e be;57 azaz súlyos bűn-
cselekmények elkövetése esetén a hivatalban lévő államfő a nemzetközi büntetőbíróság 
elő�  nem hivatkozhat az immunitására.58 

Az államfőkre vonatkozó nemzetközi jogi szabályokat a nemzetközi szokásjog és az 
1961. évi, a nemzetközi kapcsolatokról szóló bécsi egyezmény59 tartalmazza. A bécsi 
egyezmény egy zárt rendszer,60 azaz az általa véde�  személyekkel szembeni intézke-
désekre csak annyiban kerülhet sor, amennyiben ezt az egyezmény megengedi. A bécsi 
egyezmény szerint a diplomaták személye sérthetetlen (azaz a fogadó állam bizonyos 
cselekményeket nem foganatosíthat ellene), továbbá védeni kell őket, és (a fogadó ál-
lam bíróságainak joghatósága alóli) immunitás illeti meg őket. A bécsi egyezmény által 
véde�  személyeket nem lehet a fogadó országból kiutasítani – ez azonban nem jelenti 
azt, hogy ne lehetne az elutazásokat kikényszeríteni: az államfőt persona non gratává 
lehet nyilvánítani, vagy épp az ország elhagyására vonatkozó határidőt lehet kitűzni 
a számára, melynek eredménytelen leteltét követően a fogadó állam az ado�  személy 
immunitását és a bécsi egyezmény által biztosíto�  egyéb jogait a továbbiakban nem 
ismeri el.61 Meg kell jegyezni továbbá, hogy a küldő állam a tisztségviselőjét vagy dip-
lomatáját megillető immunitásról lemondhat.62 Fontos utalni arra is, hogy a nemzetközi 
jog által véde�  személy viszont köteles betartani a fogadó ország jogszabályait, továbbá 
nem avatkozhat bele a fogadó állam belső ügyeibe.63 Arról is a fogadó állam jogosult 
dönteni, hogy a nemzetközi jogi immunitást megillető személyt egyáltalán beengedi-e 
az ország területére – ahogy azt Szlovákia is megte� e Sólyom László esetében –, hiszen 
ez a kérdés az állami szuverenitás része.

A magyar államfőt egyébként – a többi uniós alkotmány szabályozásához hasonló-
an – törvénysértés esetén hivatali ideje ala�  is el lehet mozdítani a helyéről.64 Ameny-
nyiben Szlovákiában bűncselekményt követne el, és az a magyar Büntető törvény-
könyv szerint is annak minősül, i� hon is büntetni kell.65 Az EU-tagállamok közö� i 
bűnügyi együ� működés keretében pedig a tisztségétől megfoszto�  magyar államfőt 
ki lehet adni a büntetőeljárás lefolytatása vagy a büntetés végrehajtása céljából Szlo-
vákiába.66
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A bírósági döntéssel közvete� en érinte�  problémákról                  
és a döntéssel szembeni érvekről
Az EU értékközösség. Ez a gondolat már az Európai Közösségek létrehozásakor is fon-
tos volt az alapító atyák számára, de a maastrichti szerződéssel (különösen az uniós 
polgárság, valamint a második és harmadik pillér létrehozásával) és az alkotmányszer-
ződéssel kapcsolatos viták során, illetve a Bíróság által az EU alapelvei közé beemelt 
alapjogi rendszerrel (Emberi jogok európai egyezménye) és a lisszaboni szerződéssel 
szerződéses rangra emelt alapjogi chartával vált a folyamat kiteljesedése világossá 
és egyértelművé. Az EU értékközösségi minőségét támasztja alá az EUSZ 7. cikk (3) 
bekezdése, azaz a szankció alkalmazásának lehetősége az uniós értékeket megszegő 
tagállam ellen, illetve az EUSZ 49. cikke is, amely az uniós értékek tiszteletben tartá-
sát követeli meg az uniós csatlakozás előfeltételeként. Az EU értékközösségi jellegét 
támasztja alá továbbá az EUSZ 3. cikke, különösen annak (5) bekezdése, miszerint az 
EU értékeiért a maastrichti szerződés hatálybalépése óta nemzetközi színtéren is egyre 
erőteljesebben síkra száll.

Az Európai Tanács 2001-es laekeni ülésén elhangzo� ak nagyon jól szemléltetik az 
EU jövőbeni szerepével kapcsolatos elképzeléseket:

Európa, mint az emberi értékek, a Magna Charta, a Jogok Törvénye, a fran-
cia forradalom és a berlini fal lerombolásának kontinense; a szabadság, a 
szolidaritás kontinense, és mindenekelő�  a sokszínűségé, mely tiszteletet 
jelent mások nyelve, kultúrája és hagyományai iránt. Az egyetlen nyomvo-
nal, melyet az Európai Unió követ, a demokráciáé és az emberi jogoké. Az 
Európai Unió csak azon országok felé nyito� , melyek olyan alapvető érté-
kekre épülnek, mint a szabad választások, a kisebbségek tisztelete és a jog-
államiság tiszteletben tartása.67

Erre tekinte� el ellentmondásosnak tűnik, hogy az az EU, amely e célokat vallja, ne 
tartaná feladatának annak szabályozását és korlátozását, hogy az egyik tagországa ál-
lamfőjének belépését egy másik tagállamának területére milyen okokból utasíthatja 
el az utóbbi. Az államfő az ado�  tagállam egységét fejezi ki, a legmagasabb állami 
méltóság. Ezért szükséges, hogy be nem engedése egy másik tagállam területére az 
EU-jog által is szabályozo� , de legalábbis korlátozo�  legyen. Mit ér az uniós polgárság, 
illetve mennyire tekinthető az teljesnek, ha a tagállami államfőt egy másik tagállam 
kénye-kedve szerint kitilthatja a területéről? Rendkívül cinikus az az érvelés, hogy az 
EU-jogot a jelen ügyhöz hasonló cselekmények csak akkor érintik, ha ezek a tagállami 
diplomáciai kapcsolatok megszakadásával fenyegetnek, mert az már az EU céljait sérti. 
Rendkívül korlátozo�  és logikátlan is ez az értelmezés, mert a diplomáciai kapcsolatok 
megszakadása mindig valamilyen okból történik, ezért érthetetlen, hogy a Bíróság sze-
rint csak az esemény bekövetkezte (a diplomáciai kapcsolatok megszakadása) sérti az 
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EU-jogot, az eseményhez vezető vagy legalábbis ennek kockázatát magában hordozó 
ok nem. A szlovák–magyar kapcsolatok véleményem szerint nem rendeződtek a Só-
lyom-ügy után, a beszélő viszony nem jelenti azt, hogy a problémák megoldódtak vol-
na. Erre utal az is, hogy a jelenlegi szlovák kormányfő az egyik problémát jelentő „ket-
tős állampolgársági vita” kapcsán csak azt tartja lehetséges megoldásnak, ha a magyar 
kormány a kedvezményes honosítást tartalmazó törvényt teljesen eltörli.68 A „jéghegy” 
ala�  tehát a problémák továbbra is megvannak, és egyre magasabb fokon „bukkannak 
elő” a rendszerváltozás óta.

A bírósági döntés és a szlovák magatartás jelen ügyben az EU több általános jogel-
vét is érinte� e. Egyrészt a jogbiztonság elvét, mint az uniós jog általános jogelveinek 
– melyek az Bíróság joggyakorlatából következnek, és melyet a Bíróság ítélkezése során 
tekintetbe vesz – egyikét is. Az a már említe�  tény, hogy az uniós normák jelen ügyben 
nem tartalmaztak egyértelmű iránymutatást a Szlovákia által alkalmazo�  korlátozás 
jogszerűségével kapcsolatban, lehetetlenné te� e a norma címze� je (tagállami államfő) 
részére, hogy magatartását kellő időben ahhoz igazítsa. A jogbiztonság elemét képezi 
a bírósági joggyakorlat szerint a jogszabályok világos szövege.69 Márpedig az uniós jog 
a nemzetközi jogi korlátokra nem utalt kifejeze� en a szabad mozgáshoz való jog kap-
csán,70 míg más irányelv esetén ezt az utalást megte� e.

Érinte� e másrészt az arányosság elvét, mert még ha az uniós jog a nemzetközi jogi 
korlátokat el is ismeri a tagországi államfőnek a szabad mozgáshoz való jogával kap-
csolatban, az alapjogot korlátozó tagállami intézkedésnek ebben az esetben is arányban 
kell állni a korlátozással elérni kívánt céllal és a korlátozás indokával.

Harmadrészt érinte� e a hátrányos megkülönböztetés tilalmát és az alapjogok vé-
delmének elvét. A hátrányos megkülönböztetés tilalma általános jogelv az EU-ban, 
melynek jelen ügyben is döntő jelentőséget kell(e�  volna) tulajdonítani véleményem 
szerint. A luxemburgi bíróság joggyakorlata szerint ez a közösségi jog alapvető elve.71 
A(z) (állampolgárságon alapuló) hátrányos megkülönböztetés tilalmát tartalmazza az 
EUSZ 9. cikke, az EUMSZ 10. és 18. cikke valamint az alapjogi charta 21. cikkének 
(1) és (2) bekezdése. Jelen esetben álláspontom szerint hivatkozni kelle�  volna magyar 
részről a 2009. augusztus 21-i eseményre, mint az állampolgárságon alapuló megkü-
lönböztetés tilalmát sértő szlovák intézkedésre, hiszen minden jel arra mutat, hogy a 
szlovák külügyminisztérium a tagállami államfő belépését azért akadályozta, mert az 
magyar állampolgár volt. A hátrányos megkülönböztetés tilalma értelmében a hasonló 
helyzeteket tilos eltérően kezelni, hacsak a megkülönböztetés nem indokolható objek-
tív okokkal.72 Az Európai Bíróság az uniós polgárság célját egyik döntésében kifejezet-
ten összekötö� e az állampolgárságon alapuló megkülönböztetés tilalmával: „Az uniós 
polgárság célja, hogy a tagállamok állampolgárainak alapvető jogállása legyen, lehe-
tővé téve az azonos helyzetben lévők számára, hogy állampolgárságuktól függetlenül 
és az e tekintetben kifejeze� en előírt kivételek sérelme nélkül, ugyanabban a jogi 
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bánásmódban részesüljenek.”73 I�  jegyezném meg, hogy a diplomáciai kapcsolatok jo-
gában is tilto�  az állampolgárságon belüli megkülönböztetés.74 Erősen kérdéses, hogy 
Szlovákia az eljárásban tudta-e volna igazolni, hogy intézkedése összhangban volt a 
hátrányos megkülönböztetés tilalmával, és például a bolgár vagy a lengyel államfő75 
esetében is hasonlóan elutasító le�  volna augusztus 21-én, mint a magyarral.

A Simmenthal-,76 a von-Colson-77 és a Marleasing-ügyekben78 a Bíróság olyan alap-
vető elveket állapíto�  meg, miszerint a tagállami bíróságoknak az uniós joggal ellenté-
tes jogszabály esetén a tagállami jogszabályt félretéve, az uniós jogot kell alkalmaznia, 
továbbá hogy a tagállami jogot az uniós joggal összhangban kell értelmezni. Vélemé-
nyem szerint ezen elvek érvényesek a tagállami jogrend részét képező nemzetközi jogi 
szabályokra is. Ezért a hátrányos megkülönböztetés tilalmát és az arányosság elve érvé-
nyesülését a tagállami államfők mozgása kapcsán is biztosítani kell.

Ellentmondásos és következetlen az az uniós politika, mely a közép-kelet európai 
államokkal szemben a csatlakozást megelőzően megkövetelte a szomszédi kapcsolatok 
rendezését, és az emberi és kisebbségi jogot tiszteletben tartását (koppenhágai kritéri-
umok), mindezt azonban az EU-n belül már nem követeli meg. Nem lehet szó nélkül 
hagyni azt a ke� ősséget, ami annak kapcsán fi gyelhető meg, ahogy az EU „Jörg Haider 
Ausztriáját” bünte� e, viszont egy olyan Szlovákiával szemben nem érzi szükségét fel-
lépni, mely egy másik tagország állampolgárságát felvevő személyek esetében a szlo-
vák állampolgárságot „elveszi”,79 a más állampolgárságot felvevők esetén a jelentésté-
teli köteleze� ség elmulasztását pénzbírsággal sújtja,80 a kisebbségi nyelv használatát 
korlátozza,81 és mely egy tagállami államfő belépését az ország területére alapos ok 
nélkül megakadályozza.

A szlovák érvelésből nagyon hiányzik a döntés egyik legfontosabb része: annak az 
oknak a pontos megjelölése, amely mia�  Sólyom László nem léphete�  be Szlovákia te-
rületére, hogy egy szoboravatáson részt vegyen. Két ok lehetséges: Szlovákia vagy nem 
volt képes a magyar államfő biztonságát garantálni a szlovák nacionalistákkal szem-
ben – ami rendkívül súlyos hiányosságokra utal egy EU- és NATO-tagállam részéről –, 
vagy a magyar államfőt tekinte� e a szlovák közrendre és/vagy közbiztonságra veszé-
lyesnek. Ez utóbbi esetben viszont kérdéses, hogy miért. A határon túli magyarokra is 
fókuszáló államfői program Szlovákia szempontjából már önmagában nemzetbizton-
sági kockázat? Sólyom László abban hibázhato� , hogy a szoboravatás kapcsán nem te�  
gesztust a szlovák fél felé, és nem szándékozo�  találkozni senkivel szlovák részről. Ez 
azonban nem eredményezhet olyan aránytalan intézkedést, mint amit Szlovákia 2009. 
augusztus 21-én elkövete� .

A Bíróság ítélete és a szlovák érvelés az EU azon célkitűzésével megy szembe, mi-
szerint az EU célja egy szabadságon, biztonságon és jogon alapuló térség kialakítása. 
A szabadságon – mely a belső határok megszüntetését és a személyek szabad mozgását 
jelenti az Unión belül –, a biztonságon – mely a rendőri-bűnügyi együ� működést, a 
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bűncselekmények felderítését és a büntetések végrehajtását, a büntetőügyekben hozo�  
ítéletek és határozatok kölcsönös elismerése kapcsán a tagállami kooperációt jelenti82 
– és a jogon – mely a polgári ügyekben követeli meg ugyancsak a bírósági és a bíró-
ságon kívüli határozatok kölcsönös elismerését a tagállamok közö�  – alapuló térség 
kialakítását a 2009. augusztus 21-én történt esemény és az ahhoz hasonló események 
nyilvánvalóan gátolják.

A diplomáciai kapcsolatok jogát – szemben Szlovákia és a Bíróság érvelésével – érinti 
az EU-jog. Az EUSZ kifejeze� en előírja, hogy azon tagállam, mely egy harmadik or-
szágban rendelkezik diplomáciai vagy konzuli képvisele� el – ahol a másik tagállam 
nem –, köteles védelmet nyújtani azon uniós polgárok számára is, akik egyébként nem 
a saját állampolgárai.83 Nem értek egyet a Bíróság érvelésével azért sem, mert önmagá-
ban az, hogy egy területet a nemzetközi jog szabályoz, csupán az a tény, hogy az ado�  
terület szabályozásának hatáskörét az EU nem szerezte meg, nem jelenti azt, hogy ne 
lennének a tagállami szabályozási hatáskörnek korlátai.84 Ezt az álláspontot erősíti meg 
az Európai Bíróság joggyakorlata az egyébként ugyancsak a tagállamok kizárólagos 
hatáskörében maradt és a nemzetközi jog által szabályozo�  állampolgárság kérdésé-
ben. A Michele� i-ügyben85 a Bíróság egyértelműen megállapíto� a, épp a szabad moz-
gás joga kapcsán, hogy a nemzetközi jog által szabályozo�  és kizárólagos tagállami 
hatáskörbe tartozó állampolgársági jogban a tagállam saját hatásköre nem terjedhet 
odáig, hogy további feltételt támasszon a Szerződések által biztosíto�  alapvető jogok 
gyakorlása tekintetében. Ezzel a döntésével az Európai Bíróság a nemzetközi jogtól és 
a Nemzetközi Bíróság által az ún. No� ebohm-ügyben elfoglalt álláspontjától eltérő vé-
leményének ado�  hangot.86 Ezen ítéletre azért fontos hivatkozni jelen esetben, mert a 
luxemburgi bíróság „a nemzetközi jog által állíto� , az állampolgárság joghatásainak 
elismerésére vonatkozó korlát érvényesülését kizárta, amennyiben ez az uniós jogban 
biztosíto�  jogok érvényesülését is korlátozza”.87 Álláspontom szerint a tagállami állam-
fő mozgásszabadságával kapcsolatban ugyanezen korlátozás érvényes.

Összegzés
Összegezve, álláspontom az, hogy az Európai Bíróság ítéletében helyesen állapíto� a 
meg, hogy a diplomáciai kapcsolatok joga nem tartozik az EU hatáskörébe, így a tagor-
szágok államfőinek mozgása és belépése egy másik tagállam területére nem az EU-jog 
által szabályozo�  terület. Helyesen állapíto� a meg továbbá a Bíróság, hogy nem állt 
fenn a joggal való visszaélés esete, továbbá hogy a köteleze� ségszegési eljárásban jövő-
beni jogsértést nem lehet elbírálni, és az EU-jogot sem lehet értelmezni.

A Bíróság azonban tévede� , amikor azt állíto� a, hogy az a tény, hogy a diplomáci-
ai kapcsolatok joga nem tartozik az EU hatáskörébe, egyben azt is jelentené, hogy az 
EU-jog korlátokat sem állít fel e kizárólagos tagállami hatáskörű szabályozási terület 
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kapcsán. Ellenben én úgy vélem, hogy a hátrányos megkülönböztetés tilalma és az 
arányosság elve olyan általános jogelvek az EU-n belül, melyeket a tagállami államfőket 
érintő szabályozás és a tagállami magatartás kapcsán is fi gyelembe kell venni.

Sokszor elhangzik a hazai és a nemzetközi ítélkezési gyakorlatban a frázis, hogy 
az ado�  ügyet véglegesen nem a bíróság, hanem a felek tudják megoldani. Mindenre 
nem megoldás egy jogerős bírósági döntés. Ez ad okot bizakodásra a szlovák–magyar 
kapcsolatokban, a jelen tanulmányban ismertete�  bírósági döntés és annak alapjául 
szolgáló eset ellenére is.

Jegyzetek
1   „Határon túli magyarság a 21. században”. Köztársasági Elnöki Hivatal, h� p://www.solyomlaszlo.hu/

htm_konferencia.html. Letöltés ideje: 2012. október 30.
2   Bitskey Botond (szerk.): Határon túli magyarság a 21. században. Konferenciasorozat a Sándor-palotában 

2006–2008. Budapest: Köztársasági Elnöki Hivatal, 20110. Elektronikus változat: h� p://www.
magyariskola.hu/letoltes/Htm_konyv.pdf. Letöltés ideje: 2012. október 30.

3   „Nem fogalmazo�  egyértelműen az EB Sólyom László ügyében”. MNO, h� p://m.mno.hu/
ahirtvhirei/nem-fogalmazo� -egyertelmuen-az-eb-solyom-laszlo-ugyeben-1111901, 2012. október 17.

4   „Slovakia did Not Breach EU Law by Refusing Entry into Its Territory to the President of Hungary. 
The Fact that an EU Citizen Performs the Duties of Head of State Is Such As to Justify a Limitation, 
Based on International Law, on the Exercise of the Right of Free Movement”. CURIA, h� p://curia.
europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2012-10/cp120131en.pdf, 2012. október 16.

5   A főtanácsnokok bíróság munkáját segítik véleményükkel, munkájukat pártatlanul végzik. 
Jelenleg nyolc főtanácsnok van, hat évre nevezik ki őket.

6   „Az Európai Unióról szóló szerződés egységes szerkezetbe foglalt változata”. EUR-Lex.europa.
eu, h� p://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0047:020:hu:PDF, 2010. 
március 30.

7   Blutman László: Az Európai Unió joga a gyakorlatban. Budapest: HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó 
K� ., 2010. 64. o.

8   „Az Európai Unió működéséről szóló szerződés egységes szerkezetbe foglalt változata”. EUR-Lex.
europa.eu, h� p://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0047:0200:hu:PDF, 
2010. március 30. 87. cikk (3) bekezdés.

9   Lásd az EUMSZ 21. cikkének (1) bekezdését.
10   Blutman: i. m. 561. o.
11   C-2/74 Reyners v Belgium (1974). A Bíróság jelen tanulmányban ismertete�  döntései megtalálhatóak a 

h� p://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/, illetve a h� p://eur-lex.europa.eu/JURISIndex.do?ihmlang=en 
weboldalon.

12   C-413/99 Baumbast és R Secretary of State for the Home Department (2002).
13   C-224/98 D’Hoop (2002), C-148/02 Garcia Avello (2003), C-34/09 Ruiz Zambaro (2011).
14   C-36/75 Roland Rutili v Ministre de l’intérieur (1975).
15   C-30/77 Regina. v Pierre Bouchereau (1977).
16   C-405/92 Mondiet (1993) , C-162/96 A. Racke GmbH&Co. v Hauptzollamt Mainz (1998). Blutman: i. 

m. 212. o. Bár ezt a Mondiet-ügyben nem mondta ki kifejeze� en a bíróság. (Az ítélet 55. pontja.)
17   C-308/06 The Queen, ex parte: Intertanko és mások v Secretary of State for Transport (2008).
18   C-22/70 Bizo� ság v Tanács (AETR-ERTA) (1971), C-8/55 Fédération Charbonniére de Belgique v 

ESZAK Főigazgatóság (1955).
19   Blutman: i. m. 51. o.



2012. tél 221

Az Európai Bíróság döntö�  a Sólyom-ügyben

20   „Judgment of the Court (Grand Chamber). 16 October 2012”. CURIA, h� p://curia.europa.eu/juris/
document/document_print.jsf?doclang=EN&text=&pageIndex=0&part=1&mode=lst&docid=12856
1&occ=fi rst&dir=&cid=5640291. Letöltés ideje: 2012. október 31. Case C-364/10.

21   A francia Yves Bot 2006 óta főtanácsnok az Európai Bíróságon. „Opinion of Advocate General Bot 
Delivered on 6 March 2012. Case C-364/10. Hungary v Slovak Republic”. EUR-Lex.europa.eu, h� p://
eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62010CC0364:EN:HTML. Letöltés ideje: 
2012. október 31.

22   Uo. 48. pont.
23   Uo.  51. pont.
24   Uo. 53. pont.
25   Uo. 58–60. pont. Ezzel szemben Szécsényben újra fény derült a szlovák és magyar fél közö� i 

hatalmas véleménykülönbségekre. „Rangadó Szécsényben”. 168 óra online, h� p://www.168ora.hu/
itthon/bajnai-fico-talalkozo-szecseny-magyar-szlovak-viszony-nyelvtorveny-43537.html, 2009. 
szeptember 17.

26   „Opinion of Advocate General Bot…”, i. m. 61. pont.
27   Uo. 63. pont.
28   Uo. 64. pont.
29   Uo. 65. pont.
30   Harmadik személyben fogalmazo� , aláírás nélküli diplomáciai közlés.
31   „Judgment of the Court…”, i. m. 25–26. pont.
32   A magyar fordítás a „kifogás” szót használja, én azonban eljárásjogi szempontból megfelelőbbnek 

tartom jelen tanulmányban a „kereseti kérelem” kifejezés használatát.
33   E jogforrás ugyanis kifejeze� en kiveszi a hatálya alól azon személyeket, akik a diplomáciai 

kapcsolatokról szóló 1961. évi bécsi egyezmény, a konzuli kapcsolatokról szóló 1963. évi bécsi 
egyezmény, a különleges missziókról szóló 1969. évi egyezmény vagy az általános jellegű 
nemzetközi szervezetekkel fennálló kapcsolataikban az államok képviseletéről szóló 1975. évi bécsi 
egyezmény által szabályozo�  jogállást élveznek. Tehát eleget tesz a jogbiztonság követelményének, 
mert világos jogszabályi rendelkezéseket tartalmaz.

34   Véleményem szerint azonban ez ügyben a Bíróság nem te�  kategorikus megállapításokat az 
EU-jognak a diplomáciai jogból való kizártságára vonatkozóan. Egyrészt ez a jogeset nem is 
e jogterületet érinte� e elsődlegesen (34.), hanem az EU pénzügyi immunitásának kérdését és a 
tagállam adószedési jogát. Másrészt a Bíróság csupán olyan általános megállapításokat te� , mint 
hogy a bécsi egyezmény a diplomáciai kapcsolatok jogába tartozik, mely elviekben az államok 
kétoldalú kapcsolatát érinti. Az azonban igaz, hogy ez ügyben is utalt a Bíróság arra, hogy az 
EU a hatáskörei gyakorlása során tekinte� el van a nemzetközi jogra. Ez mindenesetre úgy is 
értelmezhető, hogy a Bíróság megteremti a kapcsolatot az EU-jog és a nemzetközi jog közö�  (33–
34.). Az ún. Poulsen-ügyben (Anklagemyndigheden v Peter Michael Poulsen and Diva Navigation 
Corp., C-286/90.) azonban kifejeze� en kimondta a Bíróság, hogy az EK a hatáskörei gyakorlása 
során tiszteletben tartja a nemzetközi jogot. („Judgment of the Court…”, i. m. 9. pont.)

35   Uo. 34. pontja. Ezzel szemben a tagállamok az EUSZ-ben a szuverenitásuk jelentékeny 
részét korlátozták a külpolitikájuk és a kétoldalú diplomáciai kapcsolatok területén is. Lásd 
különösen: EUSZ 24.§ (3) bekezdése: „Tartózkodnak minden olyan cselekvéstől, amely ellentétes 
az Unió érdekeivel, illetve ronthatja az Unió mint kohéziós erő eredményességét a nemzetközi 
kapcsolatokban.” Továbbá az EUSZ 32.§: „A tagállamok diplomáciai képviseletei és az Unió 
küldö� ségei a harmadik országokban és a nemzetközi szervezetekben együ� működnek egymással 
és hozzájárulnak a közös megközelítés kialakításához és végrehajtásához.” Ide vonatkozó 
szabályok még: 28. cikk (3) bekezdése, 29. cikk, 31. cikk (1) bekezdése, 32.cikk.

36   C-286/90 Anklagemyndigheden v Peter Michael Poulsen and Diva Navigation Corp. (1992), C-162/96 
Racke (1998).

37   „Judgment of the Court…”, i. m. 37. pont. 



222 Külügyi Szemle

Németh Csaba

38   C-415/05 P Kadi and Al Barakaat International Foundation v Council and Commission (2008).
39   „Judgment of the Court…”, i. m. 51. pont.
40   Uo. 49–50. pont.
41   Uo. 51–52. pont.
42   Uo. 56. pont.
43   E feltételeket a Bíróság részletesen megállapíto� a az expor� ámogatások visszaélésszerű 

igénylésével kapcsolatos Emsland-Stärke GmbH v Hauptzollamt Hamburg-Jonas (C-110/99.) 
ügyben. (Lásd: Uo. 52–53. pontjai.)

44   Uo. 58–61. pont.
45   Uo. 64. pont.
46   Uo. 67. pont.
47   Uo. 68. pont.
48   Uo. 70–71. pont.
49   A bíróság eljárási szabályzata 69. szakasz (2) bekezdésének megfelelően. Lásd: „Belső szabályzatok 

és eljárási szabályzatok”. EUR-Lex.europa.eu, h� p://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?ur
i=OJ:L:2012:265:0001:0042:HU:PDF, 2012. szeptember 29.

50   „Judgment of the Court…”, i. m. 37. pontja.
51   Lásd például a témában: az Európai Bíróság ítélkezési gyakorlata a Frankovich-ügytől kezdve; 

Malcolm N. Shaw: Nemzetközi jog. Budapest: Complex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató 
K� ., 2008. 574–579. o., 581–586. o., Kecskés László: „EU-jog és jogharmonizáció”. In: Kecskés László: 
Perelhető-e az állam? Immunitás és kárfelelősség. Budapest: Közgazdasági és Jogi Kiadó, 1988. 634–650. 
o.; Lajer Zsolt: „Felelősség a jogszabályalkotással okozo�  kárért a magyar jogban”. Jogtudományi 
Közlöny, No. 2. (2001).

52   Kn ut Ipsen: Völkerrecht. München: C.H.Beck Verlag, 2006. 374. o.
53   Uo. 383. o.
54   Uo. 383. o.
55   Uo. 387. o.
56   Emberi jogok európai egyezménye. Strasbourg: European Court of Human Rights, Council of 

Europe, 1966. Elektronikus változat: European Court of Human Rights, h� p://www.echr.coe.int/
NR/rdonlyres/01BD2C9F-96C5-4AC7-A4F6-389A89ACEE24/0/Convention_HUN.pdf. Lásd az 
egyezmény 13. szakaszát.

57   Ipsen: i. m. 386–387. o.
58   Lásd a brit House of Lords ún. Pinochet-döntését.
59   „1965. évi 22. törvényerejű rendelet a diplomáciai kapcsolatokról Bécsben, 1961. április 18-án aláírt 

nemzetközi szerződés kihirdetéséről” (a továbbiakban: bécsi egyezmény). Magyar Köztársaság 
Külügyminisztériuma, http://mfa.gov.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/Jogszabalyok/nemzetkozi_
dipl_konzuli_jog/Becsi_szerzodes_dipl_kapcsolatok.htm, 2009. március 28.

60   Ahogy a Nemzetközi Bíróság megállapíto� a az ún. teheráni túszügyben: self-contained regime.
61   Ipsen: i. m. 575. o.; bécsi egyezmény 9. szakasza.
62   Bécsi egyezmény 32. cikke.
63   Uo. 41. szakasz (1) bekezdése.
64   „Magyarország alaptörvénye”. CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye, h� p://net.jogtar.hu/jr/

gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100425.ATV, 2011. április 25. 12. cikk (3) bekezdés g) pontja és 13. cikke.
65   „1978. évi IV. törvény a Büntető törvénykönyvről” CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye, 

h� p://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=97800004.TV. Letöltés ideje: 2012. október 31.. 3.§ 
(1) bekezdés; „2012. évi C. törvény a Büntető törvénykönyvről” CompLex Hatályos Jogszabályok 
Gyűjteménye, h� p://www.complex.hu/kzldat/t1200100.htm/t1200100.htm. Letöltés ideje: 2012. 
október 31. 3.§ (1) bekezdés c) pontja.

66   Hiszen erről szól a szabadságon, biztonságon és jogon alapuló térség. Lásd: „2003. évi CXXX. 
törvény az Európai Unió tagállamaival folytato�  bűnügyi együ� működésről”. CompLex Hatályos 



2012. tél 223

Az Európai Bíróság döntö�  a Sólyom-ügyben

Jogszabályok Gyűjteménye, h� p://www.complex.hu/kzldat/t0300130.htm/t0300130.htm. Letöltés ideje: 
2012. október 31. 3.§ (1) bekezdése.

67   Blutman: i. m. 36–37.o.
68   „Lebuktató előregisztráció”, Népszabadság, 2012. november 3. 8. o.
69   C-169/80 Administration des douanes v SA Gondrand Fréres és SA Garanicini (1981).
70   Rudolf Streinz: Europarecht . München: C.F. Müller, 2006. 373. o. Blutman:  i. m. 560. o., EUMSZ 21. 

cikk (1) bekezdése.
71   C-810/79 Peter Überschär v Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (1980). Blutman: i. m. 499. 

o. Ezen alapelv védelmét Magyarország is megtapasztalha� a nemrég, a C-286/12. számú ügyben.
72   C-124/76 és C-20/77 SA Moulins és mások v Offi  ce national interprofessionnel des céréales (1977). 

A diszkriminációnak természetesen mind a közvetlen, mind a közvete�  formája tilto�  az uniós 
jogban is.

73   C-184/99 Rudy Grzelczyk v Centre public d’aide sociale d’O� ignies-Louvain-la-Neuve (2001).
74   Bécsi egyezmény 47. cikk (1) bekezdése.
75   Hiszen Lengyelország és Bulgária is segítséget nyújto�  katonailag Csehszlovákia megszállásához 

1968-ban.
76   C-106/77 Amministrazione delle Finanze dello Stato v. Simmenthal SpA (1978).
77   C-14/83 Sabine von Colson és Elisabeth Kamann v Land Nordhein- Westfalen (1984).
78   C-106/89 Marleasing SA v La Comercial Internacional de Alimentacion SA (1990).
79   Mely – véleményem szerint – ugyancsak uniós jogot sért; lásd a Michele� i-döntésben 

megállapíto� akat. A szlovák felfogás i�  is szomorú esetekhez vezet: „Elveszti állampolgárságát 
egy 99 éves asszony is Szlovákiában”. Bukaresti Rádió Románia, h� p://www.bukarestiradio.ro/index.
php?option=com_content&view=article&id=38171:elveszti-allampolgarsagat-egy-99-eves-asszony-
is-szlovakiaban&catid=52:kozelet&Itemid=110&lang=ro4, 2011. december 3.

80   A pénzbírság mértéke több mint 3300 euró. „Módosíto� ák a szlovák állampolgársági törvényt”. 
Bumm.sk, h� p://www.bumm.sk/42384/modosito� ak-a-szlovak-allampolgarsagi-torvenyt.html, 
2010. május 26.

81   „Language Rows between Slovakia and Hungary. Hovorte po slovensky! Slovakia Criminalises the 
Use of Hungarian”. The Economist, h� p://www.economist.com/node/14140437?story_id=14140437, 
2009. július 30. A kétnyelvűségért küzdő mozgalmat most már egy közösségi portálon is meg lehet 
találni: „Kétnyelvű Dél-Szlovákia – Dvojjazyčné Južné Slovensko”. Facebook, h� p://www.facebook.
com/ketnyelvu. Letöltés ideje: 2012. november 10.

82   Lásd különösen: „A Tanács kerethatározata (2002. június 13.) az európai elfogatóparancsról 
és a tagállamok közö� i átadási eljárásokról (2002/584/IB)”. EURLex, h� p://eur-lex.europa.eu/
LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002F0584:hu:HTML. Letöltés ideje: 2012. november 10.

83   EUMSZ 23. cikk (1) bekezdése.
84   Blutman: i. m. 519. o. Ezt erősíte� e meg a Bíróság a Bizo� ság v Belgium (C-437/04.) ügyben a 

tagállamnak a közvetlen adóztatás kapcsán fennálló hatáskörénél, mely esetben az uniós jogot 
ugyancsak fi gyelembe kell venni a hatáskör gyakorlása során. („Judgment of the Court…”, i. m. 57. 
pont.)

85   C-369/90 Mario Vicente Michele� i és mások v Delegacion del Gobierno en Cantabria (1992). E 
kizárólagos tagállami hatáskör esetén is megerősíte� e a Bíróság azt az elvet, hogy a tagállamnak 
a szabályozási hatásköre gyakorlásánál tekinte� el kell lennie az uniós jogra. („Judgment of the 
Court…”, i. m. 10. pont.)

86   Blutman: i. m. 521. o.
87   Ez az azóta Michele� i-doktrinaként ismert szabály. Blutman: i. m. 521. o.



224 Külügyi Szemle

Németh Csaba

Résumé

The European Court of Justice Has Ruled in the Sólyom Aff air

On 16 October 2012, the European Court of Justice judged that Slovakia had not violated 
the EU law when the Slovakian authorities did not allow Hungarian Head of State 
László Sólyom to enter Slovakia. The aff air was based on the fact that on 21 August 
2009, the Hungarian Head of State was not allowed to step on the ground of Slovakia 
on his way to the country, across the Erzsébet Bridge. The so-called “Sólyom aff air” 
fi ts into the relationship between Hungary and Slovakia that has been characterised 
by tensions since the nineties; on the other hand, it has raised serious questions about 
the EU’s principles and objectives. Is it really not a problem, if a head of state, who 
is performing predominantly protocol tasks and embodying all of the citizens of a 
Member State, is not allowed – without any substantial reasons – to the territory of 
another Member State? Is it really unnecessary to apply the principle of proportionality, 
non-discrimination and the protection of fundamental rights on a fi eld that belongs 
to the exclusive jurisdiction of the Member States, which is controlled by public 
international law? According to the author’s view, if the European Union wants to build 
up an area based on freedom, security and justice within its borders, then the answers 
to the above-mentioned questions are evidently ‘no’.


