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1.  Az ügyek tényállása

-
mú ügyben a Bundesgerichtshof

Tribunal de grande instance de Paris 

október 29-én egyesítették,2

-

kérték az internet mint közvetítő közeg által megvalósuló sze-
mélyiségi jogi jogsértésekkel kapcsolatban a joghatóságra vo-

1.1  Az eDate Advertising GmbH kontra X ügy

lakóhellyel rendelkező, 1993-ban egy ismert színész megölése 
miatt életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélt személy, akiről 
az alperes, az internetes portált üzemeltető, Ausztriában letele-
pedett eDate Advertising nevű cég honlapján, a www.rainbow.

at -
-

-
tást, feltüntetve vezeték- és keresztnevét, s kiemelve, hogy az 

-
3 Az 1993-ban elkövetett cselek-

mény rövid leírása mellett idézték az elítélt által meghatalma-
zott ügyvéd nyilatkozatát is, mely szerint be akarják bizonyítani, 
hogy az eljárás több, terhelő vallomást tevő koronatanúja nem 

4
-

hagyjon fel a személyét érő mindenfajta információ terjeszté-

5 

az alperest tiltsák el egész Németországra kiterjedően az em-
lített magatartástól, és tiltsák meg neki, hogy a személyére vo-

6

Az eDate Advertising mindvégig vitatta a német polgári bíró-
ságok joghatóságát, mivel úgy vélte, hogy csak az osztrák bíró-

7

1.2  A Martinez és Martinez kontra MGN Limited ügy

-

Az Európai Bíróság ítélete internetes személyiségi jogi jogsértésekről*

Két ügy, egy precedensértékű döntés

Hivatalos hivatkozás:  
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-

lelően a szóbeli szakasz lefolytatása és ítélethozatal céljából egyesítette az 

6  
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3-án az alperes, a brit Sunday Mirror című napilap internetes ki-
adványában, a www.sundaymirror.co.uk -

-

8 A színész és apja a magánéletük tiszteletben tartásához fű-
ződő joguk, valamint Olivier Martinez képmáshoz fűződő jogá-
nak megsértésére hivatkozva Franciaországban keresetet indí-

ellen, amely a Sunday Mirror 9 -

eDate Advertising -
hatóságát, mivel úgy véli, nincs kellően szoros kapcsolat az 

-
rületen okozott állítólagos kár között, márpedig kizárólag ilyen 
kapcsolat alapozhatja meg a francia bíróságoknak a vitatott in-
ternetes közzététellel összefüggő káresemény elbírálására vo-

10

2.  Pertörténet 

-
let -

információk interneten való közzétételéért való felelősséggel 

-

Valamely tagállamban lakóhellyel rendelkező személy más tag-

-

nes károkozással egy tekintet alá eső cselekménnyel vagy ilyen 

cselekményből fakadó igénnyel kapcsolatos ügyekben annak 

a helynek a bírósága előtt, ahol a káresemény bekövetkezett 

 

szolgáltatók által nyújtott információs társadalommal összefüg-

gő szolgáltatások megfeleljenek azoknak az adott tagállamban 

alkalmazandó nemzeti rendelkezéseknek, amelyek beletartoz-

összefüggő okokból az információs társadalommal összefüg-

gő szolgáltatások másik tagállamból történő nyújtásának sza-

2.1 Az eDate Advertising-ügyben felmerülő kérdések

Az ügyben a német bíróság három kérdés értelmezését kér-

 fordulatot úgy kell-e értelmezni, hogy az 
érintett bármely olyan tagállam bírósága előtt előterjeszthet a 
honlap üzemeltetőjével szemben abbahagyásra kötelezés irán-
ti keresetet, ahol a honlap letölthető, függetlenül a letelepedés 

-
nak feltétele, hogy a letöltés lehetőségén kívül valami sajátos, 

belföldi kötődése álljon fenn a kifogásolt tartalomnak vagy hon-

-
lyen szempontok szerint határozható meg? Függ-e attól, hogy 
a kifogásolt honlap az üzemeltető rendelkezéseinek megfele-

irányul-e, vagy elegendő, hogy a honlapról letölthető informá-
ciók objektív kötődést mutassanak a bíróság szerinti államhoz 
abban az értelemben, hogy az ellentétes érdekeknek az össze-
ütközése az egyedi eset körülményei, különösen a kifogásolt 
honlap tartalma alapján az adott államban ténylegesen bekö-

-
lamban történő letöltések száma?

-
róság joghatóságának megállapításához vagy elegendő az ob-
jektív kötődés, s nem feltétel a minimális számú letöltés, akkor 

 -
leget kell-e tulajdonítani abban az értelemben, hogy a nemzeti 
kollíziós szabályok háttérbe szorításával a magánjog területén 
is a származási országban hatályos jog kizárólagos alkalmazá-
sát rendelik el, vagy anyagi jogi korrekcióról van szó, amely a 
nemzeti kollíziós szabályok szerint alkalmazandónak nyilvání-
tott jog anyagi jogi következményét tartalmilag módosítja és a 
származási ország rendelkezéseire korlátozza?

Kérdés még az is, hogy ha kollíziós szabály jellegről van szó, 
akkor csak a származási országban hatályos anyagi jog kizáró-
lagos alkalmazását vagy az ott hatályos kollíziós szabályok al-
kalmazását is elrendelik-e, amelynek következményeként meg-
marad annak a lehetősége, hogy a származási ország joga a 

11

2.2  A Martinez és Martinez ügyben felmerülő kérdés

-
mely tagállam bíróságának joghatóságot a személyiségi jogok 

a jogsértés bekövetkeztének helyétől eltérő tagállamban szék-
hellyel rendelkező társaság által szerkesztett internetes oldalon 

-
hető, vagy kizárólag akkor, ha a káresemény és az első tagállam 
között elégséges, lényeges vagy jelentős kapcsolat áll fenn?

-
államban történő letöltések abszolút értékben vett vagy az 

 8  
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a sértett, illetve az érintett személyek lakóhelye, állampolgár-

körülmény, mely által az oldal szerkesztője bizonyíthatja, hogy 

2.3  Az ügyek egyesítése

-
tött, a kérdések közötti átfedésre és a válaszok azonos meg-

12 
-ügyben hozott ítélet,13 amelyben a kom-

munikációs eszközökkel elkövetett személyiségi jogi jogsér-
tés eseteire két alternatív fórumot ismertek el, amelyek közül a 

-
-
-

14
kár megtérítése iránt indított pert a párizsi telephelyű francia 
Presse Alliance SA ellen, mivel az általa kiadott France-Soir nevű 

-
re vonatkoztathatók voltak, sértették jó hírnevét és azt a be-
nyomást keltették, mintha egy kábítószer-kereskedő hálózat-

kifogásolta a High Court of England and Wales joghatóságát a 
15 -

rint a káresemény Angliában nem következett be ténylegesen, 
mivel a lapot elsősorban Franciaországban terjesztették, és a 

16
-

-ügyben hozott ítéletre hivatkozott,17 amelyben 
-

okozásért vagy jogellenes károkozással egy tekintet alá eső 
cselekményért való felelősség kiváltására alkalmas cselek-
mény bekövetkezik, valamint az a hely, ahol ez a cselekmény 

-
-

ről magában foglalja azt a helyet, ahol a kár, másrészt pedig 
-
-

 elsősorban vagyoni károkról volt szó, de a 
-

sének eseteire is, s a bíróság megállapította, hogy a sajtóban 
-

gánszemély vagy jogi személy becsületének, jó hírnevének 
és megítélésének sértő kiadvány révén való sérelme azokon a 
helyeken valósul meg, ahol a kiadványt terjesztették, ameny-

-
ságokon csak az abban az államban elszenvedett károk meg-

3.  Az ítélet érvelése

-

-
ló ütemben és visszafordíthatatlanul az interneten hozzáférhe-

18

3.1  A Brüsszel I. rendelet 5. cikk 3. pontjának értelmezése

-
let -

 fordulatának értelmezése egy internetes hon-

az általános, az alperes lakóhelye szerinti bíróság joghatóságá-
tól való különös joghatósági szabályok szerinti eltérést jelenti, 
melynek alapja, hogy különösen szoros kapcsolat álljon fenn a 
jogvita és a káresemény bekövetkezésének helye szerinti bíró-

19
-

 kifejezés, amely jelenti egyrészt a kárt 
okozó esemény bekövetkezésének helyét, másrész a kár tény-
leges bekövetkezésének a helyét, hiszen mindkettő alkalmas 
arra, hogy a bizonyítást és az eljárás szervezését illetően külö-

20 -
zása azonban az internetes honlapon való közlésből kifolyó-
lag nehézkes, mert nem lehet territorialitásról beszélni, hiszen 
ebben az esetben az adott tartalmat az egész világon azonnal 

21 Az 
internet csökkenti a terjesztéshez kapcsolódó kritériumok al-
kalmazhatóságát, mivel az ott közzétett tartalom az egész vi-
lágon nyomban hozzáférhető, világszintű, emellett műszakilag 

Brussels I Regulation -

14  A párizsi székhelyű Chequepoint SARL, az Angliában irodát fenntartó Ixora 

Traiding Inc. és a belga bejegyzésű Chequepoint International Limited.

-

-

Európai Jog 

18  

21
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nem mindig lehetséges teljes bizonyossággal és hitelt érdem-
lően számszerűsíteni a terjesztést, ennélfogva nem lehetséges 

22
 

-
valósuló személyiségi jogi jogsértés sértettje sérelmével az 

tényleges bekövetkezésének helye szerint 
a teljes kár megtérítése kérésével bírósághoz fordulhat, mivel 
egy ilyen tartalom kihatását az a fórum tudja leginkább meg-
ítélni, ahol a sértett érdekeinek központja található, így a gondos 

igazságszolgáltatás 23
érdekeinek központja ta-

lálható, általában megfelel a sértett szokásos lakóhelyének, de 
lehetséges, hogy például szakmai tevékenységének gyakor-
lásából kifolyólag a lakóhelyétől eltérő tagállamban található, 

egyrészt a felperesnek, hogy könnyen azonosíthassa, mely bí-
róság előtt indíthat keresetet, másrészt pedig az alperes szá-

tényleges bekövet-

kezési helyéhez -
den olyan tagállamban per indítható, ahol a jogsértő tartalmat 

3.1  Az E-irányelv 3. cikkének értelmezése

-üggyel kapcsolatban felmerült harma-

szabály jellegük van-e abban az értelemben, hogy a nemzeti 
kollíziós szabályok háttérbe szorításával a magánjog területén 
is a származási országban hatályos jog kizárólagos alkalmazá-
sát rendelik el az információs társadalommal összefüggő szol-
gáltatások vonatkozásában, vagy pedig olyan korrekciót je-
lentenek, melynek révén a nemzeti kollíziós szabályok szerint 
alkalmazandónak nyilvánított jog tartalma a származási ország 

24 -
-

lembe venni, hanem összefüggéseiket és annak a szabályozás-

előírja a szolgáltató letelepedési helye szerinti országban ha-
-

fogadott kötelező harmonizációs rendelkezések hiányában 
ugyanis kizárólag a nemzeti szabályozás kötelező jellegének el-

szerinti és a szolgáltatás nyújtója szerinti tagállam jogrendsze-

a szolgáltatások szabad mozgásának teljes körű biztosítása,25 
a kérdéses cikk kizárja, hogy az elektronikus kereskedelemmel 
összefüggő szolgáltatás nyújtója a szolgáltató letelepedési he-

lye szerinti tagállamban hatályos anyagi jogban előírtaknál szi-

4.  Az ítélet rendelkezése

-
ni, hogy a személyiségi jogok valamely internetes honlap tar-
talma általi állítólagos megsértése esetén a sértett személynek 
lehetősége van arra, hogy az okozott teljes kár megtérítésé-
ért felelősség megállapítása iránti keresetet nyújtson be vagy 
e tartalom kibocsátójának letelepedési helye szerinti tagál-
lam bíróságához, vagy pedig azon tagállam bíróságához, ahol 

az okozott teljes kár megtérítése címén benyújtott, felelősség 
megállapítása iránti kereset helyett benyújthatja keresetét bár-
mely olyan tagállam bíróságához is, amelynek a területén az 
interneten közzétett tartalom hozzáférhető vagy hozzáférhető 

tesz szükségessé konkrét kollíziós szabály formájában való át-
-
-

elektronikus kereskedelemmel összefüggő szolgáltatás nyújtó-
ja ne legyen alávetve az e szolgáltató letelepedési helye szerin-
ti tagállamban alkalmazandó anyagi jogban előírtaknál szigo-
rúbb követelményeknek

annak elbírálása a nemzeti, tehát a német és francia bíróság fel-
26

5.  Az érvelés kritikája

-
neten keresztül megvalósuló személyiségi jogi jogsértésekre, 

22  

-

belső piac célkitűzéseinek megvalósításához szükségesek, még eltérő jog-

-
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-

Wide Web feltalálása és megvalósítása gyökeresen megváltoz-
tatta az eszközök területi tagoltságának irányát, az információ 
terjesztése és így a személyiségi jogi jogsértés nemzetiből glo-

-
kodni azon, hogy nem volt-e elhamarkodott pusztán az azo-
nos jogszabályi kérdések miatt összekötni egyrészt egymással, 

-üggyel27
-
-

jegyzendő, hogy a kereset benyújtásakor a jogsértő tartalmat, 

a Martinez-ügy egy kártérítési keresethez kapcsolódik, tehát 
-

zó információról van szó, míg az utóbbiban olyan valós infor-
mációról, amely a magánélet tiszteletben tartásához való jo-

aki bűncselekmény elkövetése miatt vált a közvélemény szá-
-

voltából kifolyólag közérdeklődésre számító személy, a bíró-

közszereplőt egy kalap alá venni, akkor sem, ha azonos passzus 

-

-
-
-

-

-
forum shopping jelenségének lehetősége, mi-

vel az esetlegesen jogsértő információ a gyakorlatban mind-

6.  Az ítélet jelentősége

A kétségek és esetlegesen felmerülő kérdések mellett megkér-
dőjelezhetetlen jelentőségű az ítélet,28

földrajzi értelmében vett territorialitásról, területiségről beszél-
-

het lokális, regionális vagy pusztán állami dimenziót vizsgálni, 
amely valamelyest segítene behatárolni egy-egy személyisé-

-
zési lehetőséget kínál, amely meghúzza a magán- és családi 
élet tiszteletben tartásához,29 valamint a véleménynyilvánítás-
hoz és tájékozódáshoz való szabadsághoz30 fűződő jog mezs-

meg tartalommal, így annak további értelmezésére még vár-
 -

31 foglalt szabályozása szük-
32 szerint egy alternatív vi-

tarendezési központ jelenthetné a megoldást, mely újabb lé-
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