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Az Európai Bíróság ítélete internetes személyiségi jogi jogsértésekről*
Két ügy, egy precedensértékű döntés
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T[PMHÈMUBUÈTPL LàMÚOÚTFOB[FMFLUSPOJLVTLFSFTLFEFMFN FHZFTKPHJWPOBULP[ÈTBJSØM v&MFLUSPOJLVTLFSFTLFEFMFNSǮMT[ØMØJSÈOZFMWw &JSÈOZFMW DJLL
 ÏT  CFLF[EÏT

DÏM[ØSPWBUCBOBVHVT[UVTÈUØMLF[EWFBEPUUUÈKÏLP[UBtást, feltüntetve vezeték- és keresztnevét, s kiemelve, hogy az
ÓUÏMFUFMMFOBOÏNFU4[ÚWFUTÏHJ"MLPUNÈOZCÓSØTÈHFMǮUUKPHPS1.2 A Martinez és Martinez kontra MGN Limited ügy
WPTMBUJLÏSFMNFUOZÞKUPUUBLCF3 Az 1993-ban elkövetett cselek2. Pertörténet
mény rövid leírása mellett idézték az elítélt által meghatalma2.1 Az eDate Advertising-ügyben felmerülő kérdések
zott ügyvéd nyilatkozatát is, mely szerint be akarják bizonyítani,
2.2 A Martinez és Martinez ügyben felmerülő kérdés
2.3 Az ügyek egyesítése
hogy az eljárás több, terhelő vallomást tevő koronatanúja nem
3. Az ítélet érvelése
NPOEPUUJHB[BU4
3.1 A Brüsszel I. rendelet 5. cikk 3. pontjának értelmezése
"GFMQFSFTUKBOVÈSKÈCBOGFMUÏUFMFTFOT[BCBEMÈCSBIF3.1 Az E-irányelv 3. cikkének értelmezése
MZF[UÏLƮNÏHKÞOJVTÏOGFMT[ØMÓUPUUBB[BMQFSFTU IPHZ
4. Az ítélet rendelkezése
hagyjon fel a személyét érő mindenfajta információ terjeszté5. Az érvelés kritikája
TÏWFM NFMZOFLIBUÈTÈSBoBGFMT[ØMÓUÈTSBBEPUUWÈMBT[OÏMLàMo
6. Az ítélet jelentősége
B[BMQFSFTBLJGPHÈTPMUIÓSUFMUÈWPMÓUPUUBJOUFSOFUFTIPOMBQKÈSØM5
&OOFLFMMFOÏSF9BOÏNFUCÓSØTÈHPLIP[GPSEVMUÏTLÏSUF IPHZ
az alperest tiltsák el egész Németországra kiterjedően az em1. Az ügyek tényállása
lített magatartástól, és tiltsák meg neki, hogy a személyére voOBULP[ØBOCÈSNJGÏMFIÓSULÚ[ÚMIFTTFO6 &LÏSEÏTFLCFONJOEB[
"[&6.4;DJLLFBMBQKÈOFMǮ[FUFTEÚOUÏTIP[BUBMDÏMKÈCØM FMTǮ NJOEBNÈTPEGPLPOFMKÈSØCÓSØTÈH9KBWÈSBEÚOUÚUU
GPSEVMUB[&V#IP[B$T[ÈNÞ WBMBNJOUB$T[ÈAz eDate Advertising mindvégig vitatta a német polgári bírómú ügyben a Bundesgerichtshof T[ÚWFUTÏHJMFHGFMTǮCÓSØTÈH  ságok joghatóságát, mivel úgy vélte, hogy csak az osztrák bíró/ÏNFUPST[ÈH WBMBNJOUBTribunal de grande instance de Paris TÈHPLFMǮUUQFSFMIFUǮ7
QÈSJ[TJÈMUBMÈOPTIBUÈTLÚSǻFMTǮGPLÞCÓSØTÈH 'SBODJBPST[ÈH 
EFDFNCFSÏO JMMFUWFÈQSJMJTÈO"[àHZFLFU 1.2 A Martinez és Martinez kontra MGN Limited ügy
október 29-én egyesítették,2NJWFMoCÈSFMUÏSǮUÏOZÈMMÈTNFMMFUU
oNJOELÏUFTFUUFMLBQDTPMBUCBOB[POPTKPHJIÈUUÏS B#SàTT[FM* "$T[ÈNÞàHZFHZJLGFMQFSFTÏSǮM BIÓSFTGSBODJBT[ÓOÏT[SFOEFMFUDJLLQPOUKÈOBLÏTB[&MFLUSPOJLVTLFSFTLFEFMFN- SǮM 0MJWJFS.BSUJOF[SǮMLÚ[ÚMUFHZGPUØTPSP[BUPUGFCSVÈS
SǮMT[ØMØJSÈOZFMWDJLL  ÏT  CFLF[EÏTÏOFLÏSUFMNF[ÏTÏU
kérték az internet mint közvetítő közeg által megvalósuló sze4[BLNBJMFLUPS,07«$4"OESÈT
mélyiségi jogi jogsértésekkel kapcsolatban a joghatóságra voOBULP[ØBO
1. Az ügyek tényállása

1.1 Az eDate Advertising GmbH kontra X ügy

 )-- PNBHZBSOZFMWǻLàMÚOLJBEÈTGFKF[FU LÚUFU P
 "[&V#FMOÚLFWÏH[ÏTTFMBCÓSØTÈHJFMKÈSÈTJT[BCÈMZ[BUDJLLÏOFLNFHGF-

1.1 Az eDate Advertising GmbH kontra X ügy

lelően a szóbeli szakasz lefolytatása és ítélethozatal céljából egyesítette az

"$T[ÈNÞàHZCFOBGFMQFSFT 9FHZ/ÏNFUPST[ÈHCBO
lakóhellyel rendelkező, 1993-ban egy ismert színész megölése
miatt életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélt személy, akiről
az alperes, az internetes portált üzemeltető, Ausztriában letelepedett eDate Advertising nevű cég honlapján, a www.rainbow.
atFOvMJCFSÈMJTÏTQPMJUJLBJMBHGàHHFUMFONÏEJVNLÏOUwBvIPNPT[FYVÈMJT CJT[FYVÈMJTÏTUSBOT[T[FYVÈMJTwLÚ[ÚTTÏHFLFUNFH-

14

àHZFLFU
 1FESP$SV[7*--"-»/GǮUBOÈDTOPLJOEÓUWÈOZBB$ÏT$T[
àHZCFO NÈSDJVT QPOU
 ¶UÏMFUQPOU
 ¶UÏMFUQPOU
6

7*--"-»/GǮUBOÈDTOPLJOEÓUWÈOZB MK QPOU

7

7*--"-»/GǮUBOÈDTOPLJOEÓUWÈOZB MK QPOU

.JLPMB0STPMZB*SÏO"[&VSØQBJ#ÓSØTÈHÓUÏMFUFJOUFSOFUFTT[FNÏMZJTÏHJKPHJKPHTÏSUÏTFLSǮM

JeMa hallgatói különszám 2011

<y>CFLÚWFULF[IFUw fordulatot úgy kell-e értelmezni, hogy az
érintett bármely olyan tagállam bírósága előtt előterjeszthet a
honlap üzemeltetőjével szemben abbahagyásra kötelezés iránti keresetet, ahol a honlap letölthető, függetlenül a letelepedés
IFMZÏUǮMWBHZFUBHÈMMBNCÓSØTÈHBKPHIBUØTÈHBNFHÈMMBQÓUÈTÈnak feltétele, hogy a letöltés lehetőségén kívül valami sajátos,
belföldi kötődése álljon fenn a kifogásolt tartalomnak vagy honMBQOBLBCÓSØTÈHT[FSJOUJÈMMBNIP[
)BJMZFOTBKÈUPTCFMGÚMEJLÚUǮEÏTT[àLTÏHFT BLLPSB[NJlyen szempontok szerint határozható meg? Függ-e attól, hogy
a kifogásolt honlap az üzemeltető rendelkezéseinek megfeleMǮFODÏM[PUUBOBCÓSØTÈHT[FSJOUJÈMMBNJOUFSOFUGFMIBT[OÈMØJSB JT 
irányul-e, vagy elegendő, hogy a honlapról letölthető információk objektív kötődést mutassanak a bíróság szerinti államhoz
abban az értelemben, hogy az ellentétes érdekeknek az összeütközése az egyedi eset körülményei, különösen a kifogásolt
honlap tartalma alapján az adott államban ténylegesen beköWFULF[FUUWBHZCFLÚWFULF[IFU 4[ÈNÓUFBCÓSØTÈHT[FSJOUJÈMlamban történő letöltések száma?
2. Pertörténet
*MMFUWFIBOFNT[àLTÏHFTBLàMÚOÚTCFMGÚMEJLÚUǮEÏTBCÓróság joghatóságának megállapításához vagy elegendő az ob"OÏNFUÏTBGSBODJBCÓSØTÈHPLFMTǮTPSCBOB#SàTT[FM*SFOEF- jektív kötődés, s nem feltétel a minimális számú letöltés, akkor
let DJLLQPOUKÈOBLv<B[BIFMZ> BIPMBLÈSFTFNÏOZCFLÚWFU- B[&JSÈOZFMW DJLL  ÏT  CFLF[EÏTÏOFLLPMMÓ[JØTT[BCÈMZKFMLF[FUUWBHZCFLÚWFULF[IFUwGPSEVMBUB WBMBNJOUB[&JSÈOZFMW leget kell-e tulajdonítani abban az értelemben, hogy a nemzeti
DJLL  ÏT  CFLF[EÏTFÏSUFMNF[ÏTÏULÏSUÏLBGÏOZLÏQFLÏT kollíziós szabályok háttérbe szorításával a magánjog területén
információk interneten való közzétételéért való felelősséggel is a származási országban hatályos jog kizárólagos alkalmazáLBQDTPMBUPTKPHWJUÈCBO
sát rendelik el, vagy anyagi jogi korrekcióról van szó, amely a
"#SàTT[FM*SFOEFMFU**GFKF[FUÏOFLv,àMÚOÚTKPHIBUØTÈHwDÓ- nemzeti kollíziós szabályok szerint alkalmazandónak nyilváníNǻT[BLBT[BDJLLQPOUKBLJNPOEKB
tott jog anyagi jogi következményét tartalmilag módosítja és a
származási ország rendelkezéseire korlátozza?
Valamely tagállamban lakóhellyel rendelkező személy más tagKérdés még az is, hogy ha kollíziós szabály jellegről van szó,
ÈMMBNCBOQFSFMIFUǮ<y>KPHFMMFOFTLÈSPLP[ÈTTBM KPHFMMFakkor csak a származási országban hatályos anyagi jog kizárónes károkozással egy tekintet alá eső cselekménnyel vagy ilyen
lagos alkalmazását vagy az ott hatályos kollíziós szabályok alcselekményből fakadó igénnyel kapcsolatos ügyekben annak
kalmazását is elrendelik-e, amelynek következményeként mega helynek a bírósága előtt, ahol a káresemény bekövetkezett
marad annak a lehetősége, hogy a származási ország joga a
WBHZCFLÚWFULF[IFU
SFOEFMUFUÏTJPST[ÈHKPHÈSBVUBM11

3-án az alperes, a brit Sunday Mirror című napilap internetes kiadványában, a www.sundaymirror.co.ukPO BNFMZFUBv,ZMJF.JOPHVFÞKSBFHZàUU0MJWJFS.BSUJOF[[FMwGFMJSBULÓTÏSU UPWÈCCÈIJWBULP[UBLBT[ÓOÏT[ÏEFTBQKB 3PCFSU.BSUJOF[OZJMBULP[BUBJSB
JT8 A színész és apja a magánéletük tiszteletben tartásához fűződő joguk, valamint Olivier Martinez képmáshoz fűződő jogának megsértésére hivatkozva Franciaországban keresetet indíUPUUBLB[BOHPMKPHIBUÈMZBBMÈUBSUP[Ø.(/-JNJUFEUÈSTBTÈH
ellen, amely a Sunday MirrorUVMBKEPOPTB9"[BMQFSFTUBVHVT[UVTÈSBJEÏ[UÏLCFBGSBODJBCÓSØTÈHSB ǮB[POCBOoB[
eDate AdvertisingIP[IBTPOMØBOoWJUBUUBB[FMKÈSØCÓSØTÈHKPHhatóságát, mivel úgy véli, nincs kellően szoros kapcsolat az
&HZFTàMU,JSÈMZTÈHCBOWBMØJOUFSOFUFTLÚ[[ÏUÏUFMÏTBGSBODJBUFrületen okozott állítólagos kár között, márpedig kizárólag ilyen
kapcsolat alapozhatja meg a francia bíróságoknak a vitatott internetes közzététellel összefüggő káresemény elbírálására voOBULP[ØKPHIBUØTÈHÈU10

"[&JSÈOZFMW DJLLFT[FSJOU
 .JOEFOUBHÈMMBNCJ[UPTÓUKB IPHZBUFSàMFUÏOMFUFMFQFEFUU
szolgáltatók által nyújtott információs társadalommal összefüggő szolgáltatások megfeleljenek azoknak az adott tagállamban
alkalmazandó nemzeti rendelkezéseknek, amelyek beletartozOBLBT[BCÈMZP[PUUUFSàMFUCF
 "UBHÈMMBNPLOFNLPSMÈUP[IBUKÈLBT[BCÈMZP[PUUUFSàMFUUFM
összefüggő okokból az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások másik tagállamból történő nyújtásának szaCBETÈHÈU

2.2 A Martinez és Martinez ügyben felmerülő kérdés
"GSBODJBCÓSØTÈHFHZLÏSEÏTUJOUÏ[FUUB[&V#IP[
"#SàTT[FM*SFOEFMFUDJLLQPOUKBDTBLBLLPSBEFWBMBmely tagállam bíróságának joghatóságot a személyiségi jogok
FTFUMFHFTNFHTÏSUÏTFFTFUÏOoNFMZSFNJOEBLÚ[[ÏUÏUFM NJOE
a jogsértés bekövetkeztének helyétől eltérő tagállamban székhellyel rendelkező társaság által szerkesztett internetes oldalon
LFSàMUTPSo IBF[B[JOUFSOFUFTPMEBMB[FMTǮUBHÈMMBNCBOMFUÚMUhető, vagy kizárólag akkor, ha a káresemény és az első tagállam
között elégséges, lényeges vagy jelentős kapcsolat áll fenn?
&[UBLBQDTPMBUPUKFMFOUIFUJFBWJUBUPUUPMEBMOBLB[FMTǮUBHállamban történő letöltések abszolút értékben vett vagy az

2.1 Az eDate Advertising-ügyben felmerülő kérdések
Az ügyben a német bíróság három kérdés értelmezését kérUFB[&V#UØM
"T[FNÏMZJTÏHJKPHPLWBMBNFMZJOUFSOFUFTIPOMBQUBSUBMNB
ÈMUBMJ MFIFUTÏHFT NFHTÏSUÏTFFTFUÏOB[vBIPMBLÈSFTFNÏOZ

8 7*--"-»/GǮUBOÈDTOPLJOEÓUWÈOZB MK QPOU
  ¶UÏMFUQPOU
 ¶UÏMFUQPOU
11 7*--"-»/GǮUBOÈDTOPLJOEÓUWÈOZB MK oQPOU
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FNMÓUFUUPMEBMUFMKFTMÈUPHBUPUUTÈHÈIP[WJT[POZÓUPUUT[ÈNBWBHZ
a sértett, illetve az érintett személyek lakóhelye, állampolgárTÈHBWBHZB[JOGPSNÈDJØUFSKFT[UÏTÏOFLBOZFMWF JMMFUWFPMZBO
körülmény, mely által az oldal szerkesztője bizonyíthatja, hogy
DÏMLÚ[ÚOTÏHFLJGFKF[FUUFOB[FMTǮÈMMBNMBLPTTÈHBWBHZB[B
IFMZ BIPMBIJWBULP[PUUFTFNÏOZFLCFLÚWFULF[UFLÏTWBHZB
LÚ[[ÏUFUUGÏOZLÏQFLLÏT[àMUFL

3. Az ítélet érvelése
"4IFWJMMàHZCFONFHIBUÈSP[PUULFUUǮTGØSVNPUB[FMFN[FUU
àHZCFOIP[PUUÓUÏMFUJTNFHFSǮTÓUFUUF MÈTEBMÈCCQPOU GàHHFUMFOàMBUUØM IPHZNÈTLPNNVOJLÈDJØTGØSVNPLSØMWBOT[Ø
B[FTÏWFLLÚ[FQFØUBBOZPNUBUPUUTBKUØIFMZÏUHZPSTVló ütemben és visszafordíthatatlanul az interneten hozzáférheUǮFMFLUSPOJLVTNÏEJBWFUUFÈU18

2.3 Az ügyek egyesítése
3.1 A Brüsszel I. rendelet 5. cikk 3. pontjának értelmezése
"[&V#PLUØCFSÏOBLÏUàHZFHZFTÓUÏTFNFMMFUUEÚOtött, a kérdések közötti átfedésre és a válaszok azonos megLÚ[FMÓUÏTJNØEKÈSBIJWBULP[WBNJOELÏUFTFUOÏMBMLBMNB[IBUØ12
B[ÚT4IFWJMM-ügyben hozott ítélet,13 amelyben a kommunikációs eszközökkel elkövetett személyiségi jogi jogsértés eseteire két alternatív fórumot ismertek el, amelyek közül a
GFMQFSFT 4IFWJMMWÈMBT[UIBUB[FHZJLB[BMQFSFTMBLØIFMZF MFUFMFQFEÏTJIFMZFT[FSJOUJUBHÈMMBN JUUMFIFUUFMKFTLÈSUÏSÓUÏTULÏSOJ BNÈTJLQFEJHBGFMQFSFTJTNFSUTÏHJIFMZF BIPMDTBLB[PUUBOJUBHÈMMBNCBOFMT[FOWFEFUULÈSNFHUÏSÓUÏTÏULÚWFUFMIFUJ 
&CCFOB[BMGÈOBLJTOFWF[IFUǮàHZCFOBCSJUGFMQFSFT B
/PSUI:PSLTIJSFCBOÏMǮ'JPOB4IFWJMM ÏTUÈSTBJ14 OFNWBHZPOJ
kár megtérítése iránt indított pert a párizsi telephelyű francia
Presse Alliance SA ellen, mivel az általa kiadott France-Soir nevű
ÞKTÈHDJLLÏCFOPMZBOGPSEVMBUPLT[FSFQFMUFL BNFMZFL4IFWJMMre vonatkoztathatók voltak, sértették jó hírnevét és azt a benyomást keltették, mintha egy kábítószer-kereskedő hálózatUBMLBQDTPMBUCBOÈMMWBQÏO[NPTÈTUWÏH[FUUWPMOB"[BMQFSFT
kifogásolta a High Court of England and Wales joghatóságát a
#SàTT[FMJ&HZF[NÏOZ15DJLLQPOUKÈSBIJWBULP[WB BNFMZT[Frint a káresemény Angliában nem következett be ténylegesen,
mivel a lapot elsősorban Franciaországban terjesztették, és a
TÏSUFUUMBLØIFMZÏOQÏMEÈVMDTBLÚUQÏMEÈOZUWÈTÈSPMUBL16
"[&V#UØMBLLPSJTBvLÈSFTFNÏOZCFLÚWFULF[ÏTÏOFLIFMZFwGPSEVMBUÏSUFMNF[ÏTÏULÏSUÏL"CÓSØTÈHBKØWBMLPSÈCCJ 
PT#JFS-ügyben hozott ítéletre hivatkozott,17 amelyben
NFHÈMMBQÓUPUUÈLBNFOOZJCFOB[BIFMZ BIPMBKPHFMMFOFTLÈSokozásért vagy jogellenes károkozással egy tekintet alá eső
cselekményért való felelősség kiváltására alkalmas cselekmény bekövetkezik, valamint az a hely, ahol ez a cselekmény
LÈSUPLP[PUU OFNB[POPT BLLPSBvLÈSFTFNÏOZCFLÚWFULF[ÏTÏOFLIFMZFwLJGFKF[ÏTUÞHZLFMMÏSUFMNF[OJ IPHZB[FHZSÏT[ről magában foglalja azt a helyet, ahol a kár, másrészt pedig
B[U BIPMBLÈSUPLP[ØFTFNÏOZCFLÚWFULF[FUU¶HZMÏOZFHÏCFOB[&V#LÏUBMUFSOBUÓWGØSVNPULÓOÈM BNFMZFLLÚ[àMBGFMQFSFTWÈMBT[UIBU
"#JFSàHZCFO elsősorban vagyoni károkról volt szó, de a
4IFWJMMàHZNÈSLJUFSKFEUBOFNWBHZPOJLÈSPLCFLÚWFULF[Ïsének eseteire is, s a bíróság megállapította, hogy a sajtóban
NFHWBMØTÓUPUUvOFN[FULÚ[JKØIÓSOÏWTÏSUÏTwFTFUÏOvFHZNBgánszemély vagy jogi személy becsületének, jó hírnevének
és megítélésének sértő kiadvány révén való sérelme azokon a
helyeken valósul meg, ahol a kiadványt terjesztették, amenyOZJCFOB[ÏSJOUFUUFUB[BEPUUIFMZFOJTNFSJLw EFF[FLFOBCÓSØságokon csak az abban az államban elszenvedett károk megUÏSÓUÏTFLÚWFUFMIFUǮ
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* "[FHZFTÓUFUUFTFUFLLBQDTPMØEÈTJQPOUKBB#SàTT[FM*SFOEFlet v<B[BIFMZ> BIPMBLÈSFTFNÏOZCFLÚWFULF[FUUWBHZCFLÚWFULF[IFUFUUw fordulatának értelmezése egy internetes honMBQUBSUBMNBÈMUBMPLP[PUUT[FNÏMZJTÏHJKPHJKPHTÏSUÏTFTFUÏO&[
az általános, az alperes lakóhelye szerinti bíróság joghatóságától való különös joghatósági szabályok szerinti eltérést jelenti,
melynek alapja, hogy különösen szoros kapcsolat álljon fenn a
jogvita és a káresemény bekövetkezésének helye szerinti bíróTÈHLÚ[ÚUU BNJoBHPOEPTJHB[TÈHT[PMHÈMUBUÈTSBÏTBIBUÏLPOZ
FMKÈSÈTT[FSWF[ÏTSFUFLJOUFUUFMoJHB[PMKBBKPHIBUØTÈHFCÓSØTÈH
T[ÈNÈSBWBMØCJ[UPTÓUÈTÈU19
** *MZFOKFMFOUǮTLBQDTPMBUOBLNJOǮTàMB[vBIPMBLÈSFTFNÏOZCFLÚWFULF[FUUw kifejezés, amely jelenti egyrészt a kárt
okozó esemény bekövetkezésének helyét, másrész a kár tényleges bekövetkezésének a helyét, hiszen mindkettő alkalmas
arra, hogy a bizonyítást és az eljárás szervezését illetően külöOÚTFOIBT[OPTJOGPSNÈDJØLLBMT[PMHÈMKPO20&OOFLNFHIBUÈSPzása azonban az internetes honlapon való közlésből kifolyólag nehézkes, mert nem lehet territorialitásról beszélni, hiszen
ebben az esetben az adott tartalmat az egész világon azonnal
NFHIBUÈSP[IBUBUMBOT[ÈNÞJOUFSOFUGFMIBT[OÈMØMFUÚMUIFUJ21 Az
internet csökkenti a terjesztéshez kapcsolódó kritériumok alkalmazhatóságát, mivel az ott közzétett tartalom az egész világon nyomban hozzáférhető, világszintű, emellett műszakilag

 &[UB[ÓUÏMLF[ÏTJHZBLPSMBUvNP[BJLFMWOFLwOFWF[J6MSJDI."(/64o1FUFS
."/,084,*ū"MGPOTP-VJT$BMWP$"3"7"$"Brussels I Regulation .àODIFO4FMMJFS&VSPQFBO-BX1VCMJTIFS o
 $T[ 4IFWJMMÏTUÈSTBJàHZCFONÈSDJVTÏOIP[PUUÓUÏMFU<&#)5
 *P>
14 A párizsi székhelyű Chequepoint SARL, az Angliában irodát fenntartó Ixora
Traiding Inc. és a belga bejegyzésű Chequepoint International Limited.
 ÏWJ#SàTT[FMJ&HZF[NÏOZBQPMHÈSJÏTLFSFTLFEFMNJàHZFLCFOBKPHIBUØTÈHSØMÏTBIBUÈSP[BUPLWÏHSFIBKUÈTÈSØM
 #ǮWFCCFOMÈTE4*.0/,ÈSPMZ-ÈT[MØv"KPHFMMFOFTLÈSPLP[ÈTCØMT[ÈSNB[Ø
LÈSUÏSÓUÏTJQFSFLKPHIBUØTÈHJT[BCÈMZÈOBLHZBLPSMBUBB4IFWJMMÓUÏMFUUàLSÏCFOwEurópai Jog o
 T[#JFSàHZCFO ÞO.JOFTEFQPUBTTFE"MTBDFàHZ OPWFNCFS
ÈOIP[PUUÓUÏMFU<&#)5 P>
18 7*--"-»/GǮUBOÈDTOPLJOEÓUWÈOZB MK QPOU
 7Ú$T[;VJE$IFNJFàHZCFOKÞMJVTÈOIP[PUUÓUÏMFU<&#)5
 *P>QPOU
 7*--"-»/GǮUBOÈDTOPLJOEÓUWÈOZB MK QPOU
21 7*--"-»/GǮUBOÈDTOPLJOEÓUWÈOZB MK QPOU
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nem mindig lehetséges teljes bizonyossággal és hitelt érdemlően számszerűsíteni a terjesztést, ennélfogva nem lehetséges
GFMNÏSOJFHZBEPUUUBHÈMMBNCBOPLP[PUULÈSUTFN22
*** ¶HZB4IFWJMMàHZ LÏULBQDTPMØEÈTJT[FNQPOUKÈU MÈTEGÚOU
QPOU LJLFMMFHÏT[ÓUFOJB[[BM IPHZB[JOUFSOFUSÏWÏONFHvalósuló személyiségi jogi jogsértés sértettje sérelmével az
&6CBOOFLJPLP[PUULÈStényleges bekövetkezésének helye szerint
a teljes kár megtérítése kérésével bírósághoz fordulhat, mivel
egy ilyen tartalom kihatását az a fórum tudja leginkább megítélni, ahol a sértett érdekeinek központja található, így a gondos
igazságszolgáltatásDÏMLJUǻ[ÏTFJTKPCCBONFHWBMØTVM23
"[BIFMZ BIPMWBMBNFMZT[FNÏMZérdekeinek központja található, általában megfelel a sértett szokásos lakóhelyének, de
lehetséges, hogy például szakmai tevékenységének gyakorlásából kifolyólag a lakóhelyétől eltérő tagállamban található,
NFHBMBQP[WBBT[PSPTLBQDTPMBUGFOOÈMMÈTÈU&[MFIFUǮWÏUFT[J
egyrészt a felperesnek, hogy könnyen azonosíthassa, mely bíróság előtt indíthat keresetet, másrészt pedig az alperes száNPMIBUB[[BM NFMZCÓSØTÈHFMǮUUJOEÓUIBUØFMMFOFLFSFTFU
"4IFWJMMàHZFTFUÏOLJNPOEPUU BLÈStényleges bekövetkezési helyéhezLBQDTPMØEØLSJUÏSJVNOBLoWBHZJTIPHZNJOden olyan tagállamban per indítható, ahol a jogsértő tartalmat
LÚ[ÚMUÏLoB[PLBUBHÈMMBNPLGFMFMOFLNFH BIPMB[JOUFSOFUFO
LÚ[[ÏUFUUUBSUBMPNIP[[ÈGÏSIFUǮWBHZB[WPMU

lye szerinti tagállamban hatályos anyagi jogban előírtaknál sziHPSÞCCLÚWFUFMNÏOZFLOFLMFHZFOFLBMÈWFUWF

4. Az ítélet rendelkezése

"[&V#PLUØCFSÏOIP[PUUÓUÏMFUFLJNPOEUB
"#SàTT[FM*SFOEFMFUDJLLQPOUKÈUÞHZLFMMÏSUFMNF[ni, hogy a személyiségi jogok valamely internetes honlap tartalma általi állítólagos megsértése esetén a sértett személynek
lehetősége van arra, hogy az okozott teljes kár megtérítéséért felelősség megállapítása iránti keresetet nyújtson be vagy
e tartalom kibocsátójának letelepedési helye szerinti tagállam bíróságához, vagy pedig azon tagállam bíróságához, ahol
BTÏSUFUUT[FNÏMZÏSEFLFJOFLLÚ[QPOUKBUBMÈMIBUØ&T[FNÏMZ
az okozott teljes kár megtérítése címén benyújtott, felelősség
megállapítása iránti kereset helyett benyújthatja keresetét bármely olyan tagállam bíróságához is, amelynek a területén az
interneten közzétett tartalom hozzáférhető vagy hozzáférhető
WPMU&CÓSØTÈHPLLJ[ÈSØMBHBUBHÈMMBNVLUFSàMFUÏOPLP[PUULÈS
FMCÓSÈMÈTÈSBSFOEFMLF[OFLIBUÈTLÚSSFM
"[&JSÈOZFMWDJLLÏUÞHZLFMMÏSUFMNF[OJ IPHZB[OFN
tesz szükségessé konkrét kollíziós szabály formájában való átàMUFUÏTU.JOEB[POÈMUBMBT[BCÈMZP[PUUUFSàMFUFUJMMFUǮFOBUBHÈMMBNPLOBLoBDJLL  CFLF[EÏTÏCFOFMǮÓSUGFMUÏUFMFLLFMFOHF3.1 Az E-irányelv 3. cikkének értelmezése
EÏMZF[FUUFMUÏSÏTFLTÏSFMNFOÏMLàMoCJ[UPTÓUBOJVLLFMM IPHZB[
elektronikus kereskedelemmel összefüggő szolgáltatás nyújtó* "[F%BUF"EWFSUJTJOH-üggyel kapcsolatban felmerült harma- ja ne legyen alávetve az e szolgáltató letelepedési helye szerinEJLLÏSEÏT MÈTEGFOUQPOU BSSBLFSFTJBWÈMBT[U IPHZB[ ti tagállamban alkalmazandó anyagi jogban előírtaknál szigo&JSÈOZFMWDJLL  ÏT  CFLF[EÏTFSFOEFMLF[ÏTFJOFLLPMMÓ[JØT rúbb követelményeknek
szabály jellegük van-e abban az értelemben, hogy a nemzeti
"IBUÈSP[BUNBHÈUBKPHWJUÈUOFNEÚOUÚUUF OFNEÚOUJFM 
kollíziós szabályok háttérbe szorításával a magánjog területén annak elbírálása a nemzeti, tehát a német és francia bíróság felis a származási országban hatályos jog kizárólagos alkalmazá- BEBUB EFBUBSUBMNJMBHIBTPOMØLÏSEÏTFLCFOJSÈOZBEØ26
sát rendelik el az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában, vagy pedig olyan korrekciót jelentenek, melynek révén a nemzeti kollíziós szabályok szerint 5. Az érvelés kritikája
alkalmazandónak nyilvánított jog tartalma a származási ország
LÚWFUFMNÏOZFJOFLNFHGFMFMǮFONØEPTVM
* "[FTFUNFHPMEÈTULÓOÈMB[&6UBHÈMMBNBJCBOUÚSUÏOǮ JOUFS** "IPHZBLPSÈCCJFTFUFLCFO24JTMÈUIBUØFHZFTSFOEFMLF- neten keresztül megvalósuló személyiségi jogi jogsértésekre,
[ÏTFLÏSUFMNF[ÏTFLPSOFNQVT[UÈOB[PLT[ÚWFHÏULFMMöHZFlembe venni, hanem összefüggéseiket és annak a szabályozásOBLBDÏMKBJUJT BNFMZOFLBSÏT[ÏULÏQF[JL5FIÈUWBMBNFMZVOJØT 22 7*--"-»/GǮUBOÈDTOPLJOEÓUWÈOZB MK oQPOU
 ¶UÏMFUQPOU
KPHJBLUVTSFOEFMLF[ǮSÏT[FFMWÈMBT[UIBUBUMBOB[JOEPLPMÈTÈUØM
*** "[&JSÈOZFMWT[FSJOUJNFDIBOJ[NVTBQPMHÈSJKPHCBOJT  $T[/ÏNFUPST[ÈHLPOUSB#J[PUUTÈHàHZCFOT[FQUFNCFS
ÏOIP[PUUÓUÏMFU<&#)5 *P>QPOU$T[4("&àHZelőírja a szolgáltató letelepedési helye szerinti országban haCFOEFDFNCFSÏOIP[PUUÓUÏMFU<&#)5 *P>QPOU
UÈMZPTBOZBHJKPHJLÚWFUFMNÏOZFLCFUBSUÈTÈU6OJØTT[JOUFOFM$T[-BTTBMàHZCFOPLUØCFSÏOIP[PUUÓUÏMFU<B[&#)5CBO
fogadott kötelező harmonizációs rendelkezések hiányában
NÏHOFNUFUUÏLLÚ[[Ï>QPOU
ugyanis kizárólag a nemzeti szabályozás kötelező jellegének elJTNFSÏTFCJ[UPTÓUKBB[FNMÓUFUUT[PMHÈMUBUÈTOZÞKUÈT MÈTEGFOU  ,PSÈCCBOB[&V#LJFNFMUF IPHZB[JSÈOZFMWFLSFOEFMLF[ÏTFJU BNFMZFLB
belső piac célkitűzéseinek megvalósításához szükségesek, még eltérő jogQPOU<*> T[BCBETÈHÈOBLUFMKFTÏSWÏOZFTàMÏTÏU
WÈMBT[UÈTFMMFOÏSFJTBMLBMNB[OJLFMM-ÈTE$T[*OHNBSàHZCFO
*7 "NFOOZJCFOB[POCBOBT[PMHÈMUBUØMFUFMFQFEÏTJIFMZF
OPWFNCFSÏOIP[PUUÓUÏMFU<&#)5 *P>QPOU$T[
szerinti és a szolgáltatás nyújtója szerinti tagállam jogrendsze)POZWFN*OGPSNB[JPOJ$PNNFSDJBMJàHZCFONÈSDJVTÈOIP[PUU
SFLÚ[ÚUU VUØCCJBOZBHJKPHBT[JHPSÞCC OFNWBMØTVMOBNFH
ÓUÏMFU<&#)5 *P>QPOU
a szolgáltatások szabad mozgásának teljes körű biztosítása,25
a kérdéses cikk kizárja, hogy az elektronikus kereskedelemmel  .JOUBIPHZB[FMFN[FUUFTFUFLNFHÓUÏMÏTFTPSÈOJTB4IFWJMMàHZSF MK IJWBULP[UBL
összefüggő szolgáltatás nyújtója a szolgáltató letelepedési he-
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EFoIBCÈSF[OFNB[&V#GFMBEBUBoBUBHÈMMBNPLPOLÓWàMJQFSFMIFUǮTÏHLÏSEÏTÏUOZJUWBIBHZKB1FEJHB[JOUFSOFU B8PSME
Wide Web feltalálása és megvalósítása gyökeresen megváltoztatta az eszközök területi tagoltságának irányát, az információ
terjesztése és így a személyiségi jogi jogsértés nemzetiből gloCÈMJTKFMFOTÏHHÏWÈMUP[PUU
** )BCÈSB[ÓUÏMFUNÈSNFHT[àMFUFUU ÏSEFNFTFMHPOEPMkodni azon, hogy nem volt-e elhamarkodott pusztán az azonos jogszabályi kérdések miatt összekötni egyrészt egymással,
NÈTSÏT[UB4IFWJMM-üggyel27BUÈSHZBMUFTFUFLFU
"[F%BUF"EWFSUJTJOHàHZCFOBGFMQFSFTBKPHTÏSUǮUFWÏLFOZTÏHBCCBIBHZÈTÈSBLÚUFMF[ÏTNJBUUJOEÓUPUUQFSUoNFHjegyzendő, hogy a kereset benyújtásakor a jogsértő tartalmat,
CÈSÏSUFTÓUÏTOÏMLàM EFNÈSFMUÈWPMÓUPUUBB[à[FNFMUFUǮo NÓH
a Martinez-ügy egy kártérítési keresethez kapcsolódik, tehát
BDÏMFMUÏSǮFNFMMFUUB[FMǮCCJCFOFHZGFMUFIFUǮFOSÈHBMNBzó információról van szó, míg az utóbbiban olyan valós információról, amely a magánélet tiszteletben tartásához való joHPUTÏSUJ7ÏMFNÏOZFNT[FSJOUIBBKPHT[BCÈMZPLOFNUFT[OFL
JTLàMÚOCTÏHFUBLÚ[ÚUU IPHZBGFMQFSFTvIÏULÚ[OBQJFNCFSw 
NJOU'JPOB4IFWJMM WBHZFHZBMBQWFUǮFOvIÏULÚ[OBQJFNCFSw 
aki bűncselekmény elkövetése miatt vált a közvélemény száNÈSBÏSEFLFTTÏ NJOU9 JMMFUWFBGPHMBMLP[ÈTÈCØM T[ÓOÏT[NJvoltából kifolyólag közérdeklődésre számító személy, a bíróTÈHOBLEJòFSFODJÈMOJBLFMM.FHMÈUÈTPNT[FSJOUOFNMFIFUFHZ
vIÏULÚ[OBQJFNCFSUw FHZSFT[PDJBMJ[ÈDJØSBWÈSØHZJMLPTUÏTFHZ
közszereplőt egy kalap alá venni, akkor sem, ha azonos passzus
ÏSUFMNF[ÏTFBLÏSEÏT
*** "GǮUBOÈDTOPLJJOEÓUWÈOZKBWBTPMKBBQPOUPTBCCNFHIBUÈSP[ÈTIP[BvLPOøJLUVTTÞMZQPOUKBwLJGFKF[ÏTCFWF[FUÏTÏUoF
LPOUFYUVTCBOoJTB[vÏSEFLFJOFLLÚ[QPOUKBwNFMMFUU NFMZBOOBLFHZT[FHNFOTÏULÏQF[J F[UB[POCBOB[ÓUÏMFUOFNUBSUBMNB[[B&T[FSJOUBOOBLBIFMZOFL vBIPMBLÈSFTFNÏOZCFLÚWFULF[FUUWBHZCFLÚWFULF[IFUw B[POPTOBLLFMMMFOOJFB[[BMB
IFMMZFM BIPMBT[ØCBOGPSHØKBWBLWBHZÏSEFLFLLÚ[ÚUUJvLPOøJLUVTTÞMZQPOUKBwUBMÈMIBUØ
*7 "[POCBONÏHÓHZTFNFMLFSàMIFUǮoTLPNPMZBHHÈMZPLSBBEIBUPLPUoBforum shopping jelenségének lehetősége, mivel az esetlegesen jogsértő információ a gyakorlatban mindFHZJLUBHÈMMBNCBOIP[[ÈGÏSIFUǮ

földrajzi értelmében vett territorialitásról, területiségről beszélOJ IJT[FOB[JOUFSOFUFOOJODTFOFLIBUÈSPL LPSMÈUPL/FNMFhet lokális, regionális vagy pusztán állami dimenziót vizsgálni,
amely valamelyest segítene behatárolni egy-egy személyiséHJKPHTÏSUÏTFTFUÏOBLÈSPLP[ÈTIFMZÏU"ÓUÏMFUPMZBOÏSUFMNFzési lehetőséget kínál, amely meghúzza a magán- és családi
élet tiszteletben tartásához,29 valamint a véleménynyilvánításhoz és tájékozódáshoz való szabadsághoz30 fűződő jog mezsHZÏKÏU%FBNFHPMEÈTFHZFMǮSFOFNUFMKFT
#ÈSOFNÞKGPHBMPN JMZFOÚTT[FGàHHÏTCFOBOOBLT[ÈNÓUB[
vÏSEFLFJOFLLÚ[QPOUKBwLJGFKF[ÏT BNFMZFUTBKOPTOFNUÚMUFOFL
meg tartalommal, így annak további értelmezésére még várOVOLLFMMB#SàTT[FM*SFOEFMFU DJLLQPOUKBÞKSBÏSUFMNF[ÏTÏSULJÈMU TGFMIÓWKBBöHZFMNFUBT[FNÏMZJTÏHJKPHJKPHTÏSUÏTFL
LÏSEÏTÏOFLB3ØNB**SFOEFMFUCFO31 foglalt szabályozása szükTÏHFTTÏHÏSF"MFHVUØCCJKBWBTMBUPL32 szerint egy alternatív vitarendezési központ jelenthetné a megoldást, mely újabb léQÏTMFOOFBNFEJÈDJØCBSÈUKPHJLVMUÞSBUFSKFT[UÏTÏOFLB[ÞUKÈO
Mikola Orsolya IrénÚUÚEÏWFTKPHIBMMHBUØt1È[NÈOZ1ÏUFS,BUPMJLVT
&HZFUFN+PHÏT«MMBNUVEPNÈOZJ,BStNJLPMBPSTPMZB!HNBJMDPN

 #ǮWFCCFOMÈTE5IPNBT)0&3&/v*OUFSOFUVOE3FDIUo/FVF1BSBEJHNFO
EFT*OGPSNBUJPOTSFDIUTwNeue Juristische Wochenschrifto
Alan 3&&%v*OUFSOBUJPOBM5PSUTBOE4IFWJMM5IF(IPTUPG'PSVN4IPQQJOH
ZFUUP$PNFwLloyd’s Maritime and Commercial Law Quarterly  o
 -ÈTE.BSLVT30#",v%SFJTJOEFJOFS[VWJFM*OUFSOBUJPOBMF(FSJDIUTTUÊOEF
CFJ7FSMFU[VOHEFT1FSTÚOMJDILFJUTSFDIUTJN*OUFSOFUw Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht o5IPNBT5)&*%&v0OMJOF.FEJFO 
1FSTÚOMJDILFJUTSFDIUTTDIVU[VOE*OUFSOBUJPOBMF;VTUÊOEJHLFJUwZeitschrift
für Gemeinschaftsprivatrecht o"OESFBT41*$,)0''v1FSTÚOMJDILFJUTWFSMFU[VOHFOJN*OUFSOFU*OUFSOBUJPOBMF;VTUÊOEJHLFJUVOE,PMMJTJPOSFDIUwPraxis des Internationalen Privat- und Verfahrensrechts *13BY 
o )FJO[1FUFS."/4&-o,BSTUFO5)03/o8PMG8"(/&3v&VSPQÊJTDIFS,PMMJTJPOTSFDIU(FHFOMÊVöHF&OUXJDLMVOHFOwPraxis des Internationalen Privat- und Verfahrensrechts *13BY o
 &6"MBQKPHJ,BSUBDJLL
 &6"MBQKPHJ,BSUBDJLL
 &,QBSMBNFOUJÏTUBOÈDTJSFOEBT[FS[ǮEÏTFOLÓWàMJLÚUFMNJWJT[POZPLSBBMLBMNB[BOEØKPHSØM

6. Az ítélet jelentősége

 7Úv%SBGU3FQPSUXJUISFDPNNFOEBUJPOTUPUIF$PNNJTTJPOPOUIFBNFOE-

A kétségek és esetlegesen felmerülő kérdések mellett megkérdőjelezhetetlen jelentőségű az ítélet,28NFMZB4IFWJMMàHZ99*
T[È[BEJÞKSBÏSUFMNF[ÏTÏOFLJTUFLJOUIFUǮNÈSOFNMFIFUBT[Ø
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