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SZATBÓL SZÁRMAZÓ TERMÉKEK IMPORTJÁNAK TILALMÁRA 

 

MARINKÁS GYÖRGY  

 

 
Írásom célja, hogy megvizsgálja az őslakos népeket megillető jogok és az uniós jog kon-

formitását. Figyelembe véve, hogy az Európai Unió eredetileg egy gazdasági érdekközös-

ségként jött létre, amely kezdetekben csak a közös piac megvalósításához szükséges alap-

szabadságokat biztosította, az őslakos népek számára garantált, a szabad piac elvét korláto-

zó külön jogok megléte nem tekinthető magától értetődőnek. A kutatásom során ugyanak-

kor arra a következtetésre jutottam, hogy bizonyos szempontból az EU által biztosított 

védelem szintje mára meghaladta az emberi jogok európai védelmének zászlóshajója, az 

Európa Tanács által garantált védelmet. 

Kulcsszavak: őslakos, számi, Európai Unió, közös piac, Európai Unió Bírósága, előzetes 

tájékoztatáson alapuló szabad beleegyezés, fókavadászat 

 

The aim of the current article is to examine the conformity of the rights of the indigenous 

peoples and the law of the European Union. Having regard to the nature of the European 

Union, which was created as an economic joint interest, aimed at the creation of the com-

mon market and only granted fundamental rights necessary to achieve this goal; granting 

rights for indigenous peoples, even restricting the fundamental freedoms, was not at all 

obvious. Nevertheless, during my research I concluded that from some aspects the protec-

tion granted by the European Union by now surpassed the protection offered by the Council 

of Europe, the flagship of human rights in Europe. 

Keywords: indigenous, Sami, European Union, common market, Committee of the Euro-

pean Union, free, prior and informer consent, sealrey  

 
Bevezetés 

Jelen írásom célja, hogy megvizsgáljam, hogy az Európai Unió (a továbbiakban: 

EU) miként viszonyul az őslakos népek kérdéséhez. Az elmúlt évtizedekben az 

őslakos népek jogai egyre szélesebb körben nyertek elismerést, e fejlődés azonban 

– amint azt a korábbi cikkeimben1 és a PhD-dolgozatomban tárgyaltam – az euró-
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1  MARINKÁS György: Őslakos népek Európában? Az európai emberi jogvédelmi mecha-

nizmus őslakos népekkel kapcsolatos joggyakorlatának aktuális kérdései. Debreceni Jo-

gi Műhely 2015/1–2, 1–15.  
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pai emberi jogvédelmi mechanizmus gyakorlatára csekély hatást gyakorolt; az 

Emberi Jogok Európai Bírósága (a továbbiakban: EJEB) továbbra is vonakodik 

érdemben vizsgálni az őslakos népeket érintő ügyeket. Az EJEB hasonlóképpen 

viszonyul a kisebbségek beadványaihoz: amennyiben sor kerül érdemi vizsgálatra, 

azt alapvetően nem a diszkrimináció tilalmának szempontjából vizsgálja.  

Jogos tehát a kérdés, hogy az EU, amely 1958-ban Európai Gazdasági Közös-

ség (a továbbiakban: EGK) néven jött létre, vagyis a neve által sugalltan is elsősor-

ban gazdasági érdekek mentén szerveződött, milyen védelmet képes garantálni az 

őslakos közösségek – és más hasonlóan, sérülékeny csoportok – számára. A kutatá-

som során arra a talán kissé provokatív megállapításra jutottam, hogy bizonyos 

szempontból az EU több figyelmet szentel az őslakos népek kérdésének, mint az 

emberi jogok védelmére specializálódott Európa Tanács. Annak érdekében, hogy 

ezt a megállapításomat alátámasszam, először röviden megvizsgálom, hogy az 

Európai Unió Bíróságának (a továbbiakban: EuB) jogfejlesztő tevékenysége révén 

miként váltak az alapvető emberi jogok az EU jogrendjének részévé. Ezt követően 

ismertetem az EU őslakos politikáját, bemutatva a kezdeti lépéseket, valamint a ma 

hatályos szabályozást. Végül egy, az EuB által tárgyalt, őslakos népeket érintő 

ügyet elemzek, tekintve, hogy az érdekes kérdéseket feszeget, jelesül a nemzetközi 

jog és az uniós jog viszonyát, többek között az ENSZ őslakos népek jogairól szóló 

deklarációjának2 (a továbbiakban: UNDRIP) kötelező erejét vagy annak hiányát. 

 

1. Az Európai Unió és az emberi jogok általánosságban 

Az EU-t létrehozó Maastrichti Szerződés3 kimondja, hogy az EU tiszteletben tartja 

az Emberi jogok európai egyezményében4 (a továbbiakban: EJEE) foglalt jogokat.5 

E mondat alapító szerződésbe foglalása hosszú fejlődés eredménye: az EU elődje, 

az EGK alapító szerződése garantálta ugyan a munkavállalók szabad mozgását – 

valamint ehhez kapcsolódóan a diszkrimináció tilalmát6 –, tekintettel arra, hogy e 

rendelkezések fontosak voltak a kiépítendő közös piac működésének szempontjá-

ból; a klasszikus polgári és politikai jogokra ellenben semmilyen utalást nem talá-

lunk.7 A Közösségen belül fokozatosan nyert teret az a gondolat, hogy az emberi 

                                                           
2  Az ENSZ Közgyűlés 2007. október 2-i határozata (A/RES/61/295). 
3  Maastrichti Szerződés (aláírás: 1992. február 7., hatály: 1993. november 1.), HL C 191.; 

F cikk (2) bekezdés. 
4  Az Európa Tanács, 1950. november 4-i egyezménye (hatálybalépés: 1953. szeptember 

3.). 
5  Az európai jog és a nemzetközi jog összefonódásáról részletesen lásd: SZABÓ Marcel: 

Az európai jog és a nemzetközi jogrend – hierarchia és összefonódás, Állam- és Jogtu-

domány 2012/2–3, 191–211.  
6  Az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó Római Szerződés (aláírás: 1957. III. 25., 

hatály: 1958. I. 1.), 48. cikk. 
7  Ludovic Hennebel szerint ennek oka, hogy „míg az Európa Tanács értékek, addig az 

EGK üzleti érdekek mentén jött létre”. Ludovic Hennebel professzor 2012. július 13-i 

előadása a Strasbourgi Egyetemen. 
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jogok garantálása nem lehet pusztán a tagállamok belügye,8 valamint nem elég 

pusztán a Közösség gazdasági érdekei szempontjából fontos jogokat – mint például 

az egyenlő munkáért egyenlő bér elvét vagy a munkavállalók szabad mozgását és 

hozzá kapcsolódóan a megkülönböztetés tilalmát – garantálni. Felismerve az alap-

jogok jelentőségét és egyben az effektív alapjogvédelem hiányát – valamint az 

ebből adódó problémákat9 –, az EuB – akkori nevén az EGK Bírósága – jogfejlesz-

tő tevékenységbe kezdett,10 ezzel egy időben az EGK döntéshozó szervei előbb 

nyilatkozatokban erősítették meg a Közösség elkötelezettségét az emberi jogok 

iránt, később pedig a közösségi joganyagba is beemelték.11  

Érdekes kérdést vet fel az EU jogi aktusainak EJEB általi felülvizsgálhatósága, 

az EU ugyanis továbbra sem részes fele az egyezménynek,12 ily módon azok nem 

támadhatók meg közvetlenül az EJEB előtt. Továbbá az EJEE rendelkezései nem 

kötik az EuB-ot. – Ennek a jelen cikkben részletesen tárgyalt ügyben13 döntő jelen-

tősége volt. – Közvetve ugyanakkor, a tagállamok aktusai által felülvizsgálható az 

uniós joganyag, a közösségi jog érvényre juttatása ugyanis alapvetően tagállami 

feladat. A tagállamok által e feladat végrehajtása érdekében kibocsátott közhatalmi 

aktusnak azonban összhangban kell állnia az EJEE rendelkezéseivel. E jogával az 

EJEB – Sonnevend Pál véleménye szerint – kezdetben visszafogottan élt, a Német 

Szövetségi Alkotmánybíróság által a Solange II ügyben14 kialakított álláspontjához 

                                                           
8   A nyelvhasználat kérdése ennek ellenére továbbra is alapvetően tagállami kompetencia, 

a kisebbségi nyelvhasználat biztosítását az Európai Unió a harmadik országokon kéri el-

sősorban számon, amelynek eredményeként az az ellentmondásos helyzet áll elő, hogy a 

csatlakozni vágyó országoknak ilyen téren magasabb sztenderdeknek kell megfelelniük, 

mint a tagállamoknak. LÁNCOS Petra Lea: Részvételi jogok és a nyelvi sokszínűség az 

Európai Unióban. Miskolci Jogi Szemle 2009/2,112–128, 113, 125–127. 
9  1974-ben az NSZK Alkotmánybírósága kimondta, hogy „addig amíg” – innen az ítélet 

elnevezése, a Solange – „a közösségi jog nem biztosít az alapjogoknak a német alkot-

mánnyal azonos szintű védelmet, addig az Alkotmánybíróság fenntartja magának a jo-

got a közösségi jogi aktusok alapvető jogok szempontjából történő ellenőrzésére. 

BVerfGE 37, 271 2 BvL 52/71 Solange I-Beschluß, para. 7 (c).  
10  MARINKÁS György: Az emberi jogok védelmének fejlődése az Európai Unióban: az 

Unió csatlakozása az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez, valamint a joggyakorlat 

fejlesztése a bíróságok részéről. Miskolci Jogi Szemle 2013/1, 97–121. 
11  Az Európai Unió Alapjogi Chartája, HL C 326. 
12  Lásd ANGYAL Zoltán–KISS Lilla Nóra: Luxembourg kontra Strasbourg – jogi akadályok 

az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez való Uniós csatlakozás útjában. Pro Futuro – 

A jövő nemzedékek joga 2015/1, 101–119; MARINKÁS György: Az emberi jogok védel-

mének fejlődése az Európai Unióban: az Unió csatlakozása az Emberi Jogok Európai 

Egyezményéhez. Miskolci Jogi Szemle 2013/1, 97–121.  
13  EuB, C‑ 398/13 P., Inuit Tapiriit Kanatami és társai kontra Európai Bizottság, 2015. 

szeptember 3. (ECLI:EU:C:2015:535)  
14  Német Szövetségi Alkotmánybíróság, Solange II, 1986. október 22. (BverfGE 339.) 
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hasonló megközelítést választott. E hozzáállás azonban az újabb ügyek fényében 

változni látszik.15  

Végül, de nem utolsósorban szót kell ejteni az Európai Unió Alapjogi Chartájá-

ról16 (a továbbiakban: Alapjogi Charta), amelynek elfogadása révén az EU hatáskö-

rei tovább bővültek az emberi jogok védelme terén, és amely többé-kevésbé az 

EJEE által garantált jogokat transzformálja kötelező erejű rendelkezésekké a kö-

zösségen belül.17 

 

2. Az EU és az őslakos népek 

2.1. Az EU őslakos politikája 

Az őslakos népek kérdésével az EU intézményei az 1990-es évek végén – az ősla-

kos népek évtizedének derekán18 –, az emberi jogok19 fontosságának alapító szer-

ződésben való rögzítését követően kezdtek el foglalkozni. Az Európai Unió Bizott-

sága (a továbbiakban: Bizottság) 1998 májusában kiadott munkaanyaga a nemzet-

közi jogban végbement változásokra utalva szorgalmazta az EU és tagállamai szá-

mára – az őslakos népek érdekében történő – minél aktívabb fellépést a nemzetközi 

színtéren. A Bizottság szerint az őslakos népek védelme a Maastrichti Szerződés 

rendelkezései értelmében, az EU általános fejlesztési politikája – az említett szer-

ződés „130u” cikke által meghatározott fejlesztési együttműködés – keretében való-

sítható meg. Az őslakos közösségek védelmében történő fellépés érdekében a Bi-

zottság a következő lépések megtételét javasolta: az őslakos népekkel való kapcso-

lattartás módjainak meghatározása és a kapcsolattartásért felelős személyek megfe-

lelő irányú továbbképzése, a minél gördülékenyebb együttműködés érdekében.20  

Az 1998-as munkaanyagban foglaltakra reagálva, ugyanazon év novemberében 

az Európai Unió Tanácsa (a továbbiakban: Tanács) egyetértését fejezte ki azt ille-

                                                           
15  SONNEVEND Pál: Alapvető jogaink a csatlakozás után. Fundamentum 2003/2, 29–30; 

RAISZ Anikó: Az Európai Unió hatása az Európa Tanács emberi jogvédelmi rendszeré-

re. Publicationes Universitatis Miskolcinensis. Sectio Juridica et Politica Tomus XXIV, 

2006, 313–327. 
16  Az Európai Unió Alapjogi Chartája, HL C 326. 
17  EuB, C‑ 398/13 P., Inuit Tapiriit Kanatami és társai kontra Európai Bizottság, Főta-

nácsnoki indítvány, 2015. március 19, paras. 65–69. 
18  A Bizottság közleménye az Európai Unió Tanácsa és az Európai Parlament részére: Az 

Európai Unió szerepe az emberi jogok promotálásában és harmadik világbéli országok 

demokratizálódásában. COM(2001) 252 final (Brüsszel, 2001. 5. 8.)  
19  Az alapító szerződések egyes rendelkezései elméletben az általános emberi jogok mel-

lett a kisebbségek védelemben részesítésére is alkalmasak lennének a gyakorlatban 

azonban e védelem garantálása több nehézségbe ütközik. Részletesen lásd: KARDOS 

Gábor: Kisebbségek: Konfliktusok és garanciák, Budapest, Gondolat Kiadó, 2007, 121–

134. 
20  Working Document of the Commission of May 1998 on support for indigenous peoples 

in the development co-operation of the Community and the Member States. 8–9, 15–17. 

http://eeas.europa.eu/human_rights/ip/docs/working_doc_98_en.pdf (2016. június 5.) 
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tően, hogy a közösségnek elsősorban a meglévő keretek között kell kifejtenie az 

őslakos közösségeket támogató tevékenységét, egyben felhívta a figyelmet az EU 

és a tagállamok közötti együttműködés fontosságára, a párhuzamos cselekvés elke-

rülése érdekében. A Tanács felkérte a Bizottságot, hogy két évvel később – 2000 

végén – tegyen jelentést a tanácsi határozatban rögzítettek megvalósítását illető-

en.21 A Bizottság 2002-ben terjesztette a Tanács elé a kért jelentést.22 A kétéves 

késés indokolását követően a Bizottság a korábbi, az uniós intézmények által ki-

adott – nem feltétlenül őslakos specifikus – dokumentumokat23 idézve foglalta 

össze az EU őslakosokkal kapcsolatosan követendő politikáját. A Bizottság a nem-

zetközi sztenderdekkel összhangban rögzítette, hogy az őslakos közösségek ha-

gyományos életmódjának megóvása kiemelt fontosságú, ennek megfelelően az EU 

csak és kizárólag olyan programokat finanszírozhat a jövőben, amelyekben érvény-

re jut az őslakos közösségek érdeke, és nem jár az érintett közösségek kitelepítésé-

vel. A fentebb említett tanácsi dokumentummal összhangban – amely kimondja, 

hogy „az őslakos népeket megilleti a jog, hogy megválasszák a saját fejlődésük 

mikéntjét, amely magában foglalja a lehetőséget, hogy nemet mondjanak olyan 

projektek megvalósításának, amelyek a tradicionálisan általuk lakott területeket 

érintenek” – a Bizottság jelentése elismeri,24 hogy az őslakos népeket megilleti az 

előzetes tájékoztatáson alapuló szabad belegyezés joga.25 Ezzel összefüggésben az 

adott projekt őslakos közösségekre gyakorolt hatását minden esetben tanulmányoz-

ni kell annak érdekében, hogy elkerülhető legyen az őslakos csoportok érdekeinek 

sérelme, ennek keretében kiemelten fontos az érintett közösségekkel történő kon-

zultáció. A jelentésben a Bizottság utalt rá, hogy az EU – az őslakos népeknek a 

biológiai sokféleség megőrzésében játszott szerepét felismervén – aktívan részt 

vesz az 1992-es, a Biológiai sokféleségről szóló egyezmény26 (a továbbiakban: 

                                                           
21  Az Európai Unió Tanácsának 1998. november 30-i határozata: Az őslakos népek a Kö-

zösség és a tagállamok fejlesztési együttműködése által kijelölt kereten belül. Paras. 7–

11. 
22  Az Európai Unió Bizottságának jelentése az Európai Unió Tanácsa részére, az őslakos 

népekkel való együttműködés folyamatáról (COM/2002/0291 final). 
23  Többek között: Communication from the Commission to the Council and the European 

Parliament on biodiversity action plan for economic and development co-operation, 

COM (2001) 162; Communication from the Commission to the Council and the Euro-

pean Parliament on Forests and Development: the EC approach, COM (1999) 554. 
24  COM/2002/0291 final, paras. 2.2. 
25  E kijelentés mérföldkő jelentőségűnek tekinthető, az említett jog ugyanis még az emberi 

jogokra szakosodott emberi jogvédelmi mechanizmusok némelyikében csak nem olyan 

régen – a Bizottsági jelentéshez képest később – került elismerésre. MARINKÁS György: 

Az ENSZ Emberi Jogok Bizottságának mérföldkő jelentőségű ügyei: avagy a kulturális 

jogok védelmére alapított védelem hatékonysága, in: Decem anni in Euroaea Unione 

II.: Európai és nemzetközi jogi tanulmányok (szerk.: ANGYAL Zoltán), Miskolci Egye-

temi Kiadó, Miskolc, 2015, 100–117. 
26  Az ENSZ 1992-es a környezetről és fejlődésről szóló konferenciáján elfogadott, a Bio-

lógiai sokféleségről szóló egyezmény (aláírás: 1992. június 5., hatálybalépés: 1993. dec-

ember 29.), 10. cikk c) pont. 
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CBD) végrehajtását felügyelni hivatott munkacsoport tevékenységében, valamint 

több dokumentumban is foglalkozik – az egyezmény alapján – az őslakos népeket 

megillető jogok garantálásával.27A Közösségnek és a tagállamainak ezen túlmenő-

en minden lehetőséget meg kell ragadniuk, hogy felszólaljanak az őslakos népek 

érdekében. Ennek megfelelően az ENSZ mechanizmusain belül aktívan támogatják 

az őslakos népek számára fontos javaslatokat. Végül, de nem utolsósorban az EU 

anyagilag is hozzájárul az őslakos közösségek számára fontos projektekhez:28 pél-

dának okáért egy természetes élőhely megőrzését segítő program támogatásával 

Botswanában29 vagy az Őslakos Ügyek Nemzetközi Munkacsoportjának30 juttatott 

támogatás révén.31  

A jelentésben vizsgált időszakon belül az EU megközelítőleg húsz millió eurót 

költött az őslakos népek jogainak védelmét szolgáló intézkedésekre. A következő 

két évre a Közösség évi körülbelül 10 millió eurót különített el az őslakos népek 

védelmét szolgáló intézkedések támogatására.32 A jelenlegi, többéves pénzügyi 

keret által az őslakos csoportok számára előirányzott keret meghatározása csak 

hozzávetőlegesen lehetséges, tekintve, hogy az őslakos népek jogainak védelmét az 

EU a meglévő programok keretein belül látja el.33 

Az EU jelenlegi őslakos politikájának alapja a Julian Burger professzor által, az 

Európai Parlament Emberi Jogi Albizottságának kérésére készített, és az albizott-

ság 2014. szeptemberi ülésén34 ismertetett tanulmány.35 A szerző a tanulmányban a 

                                                           
27  Az Európai Parlament és a Tanács 511/2014/EU rendelete a genetikai erőforrásokhoz 

való hozzáféréssel és a hasznosításukból származó hasznok igazságos és méltányos 

megosztásával kapcsolatban a felhasználókra vonatkozó, a Nagojai Jegyzőkönyv szerin-

ti, az Unióban alkalmazandó megfelelési szabályokról. HL L 150/59. Preambulum (5), 

(6), (10).  
28  COM/2002/0291 final, para. 2 [6], [23–25], [29]. 
29  Európai Bizottság, Éves beszámoló a Botswanai projektről, 2007 (C1*4(08) D/ 171). 
30  Nem összetévesztendő az ENSZ Munkacsoporttal! 
31  COM/2002/0291 final, paras. 2. [37–39], 4. 
32  European Commission, Commission Staff Working Document European Initiative for 

Democracy and Human Rights Programming Document 2002–2004; para. 1.4.3. 
33  A 2014–2020-as költségvetés az összes kötelezettségvállalási előirányzatot 959 988 

milliárd, míg az összes kifizetési előirányzatot 908 400 milliárd euróban rögzíti. Az em-

lített összegek összesen hat költségvetési fejezetbe tagolódnak. A Globális Európa feje-

zetbe tartozó tevékenységekre – idetartozik a fejlesztési együttműködés – 58 704 milli-

árd eurót különít el a költségvetés. A Tanács 1311/2013/EU, EURATOM Rendelete, 

(2013. december 2.) a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről 

(L 347/884); Az Európai Parlament és a Tanács 233/2014/EU rendelete a  2014–2020-

as időszakra szóló fejlesztési együttműködési finanszírozási eszköz létrehozásáról (HL 

L 77/44). 
34  Európai Parlament, Emberi Jogi Albizottság, Jegyzőkönyv a 2011. szeptember 11-én 

9.00–12.30 között tartott ülésről, (DROI_PV(2014)0911_2), para. 7. 
35  BURGER, Julian: Indigenous Peoples, Extractive Industries and Human Rights, In-depth 

Analysis. Directorate-General for External Policies of the Union. (EXPO/B/ 

DROI/2013/23) 
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nemzetközi jogi sztenderdek ismertetését követően fogalmazza meg javaslatait. A 

javaslatok, a nemzetközi jogban időközben végbement változások – az UNDRIP 

elfogadása, az előzetes tájékoztatáson alapuló szabad beleegyezés egyre szélesebb 

körű elismertsége – kivételével megegyeznek a Bizottság 2002-es jelentésében 

foglaltakkal. Burger az UNDRIP kapcsán, az abban foglalt rendelkezéseknek a 

nemzeti cselekvési tervekbe történő befoglalását javasolja. Ezenfelül megfontolan-

dónak tartja egy uniós szintű keretszabályozás kialakítását annak érdekében, hogy 

minden, a jövőben megvalósuló fejlesztés és beruházás összhangban álljon az ősla-

kos népek érdekeivel.36 Az eddig leírtakat összefoglalva az EU őslakos politikájá-

nak három legfontosabb pillére a következő: (i) az őslakos népek azon jogának 

elismerése és védelme, hogy eldöntsék a saját társadalmi, gazdasági és kulturális 

fejlődésük mikéntjét. Továbbá (ii) bármely őket érintő projekt kapcsán a döntések 

meghozatalában való részvétel garantálása, végül – de nem utolsósorban – (iii) az 

őslakos népeknek a környezet és a természeti kincsek megőrzésében játszott szere-

pének elismerése. 37 

 

2.2.  A közös piac szabályainak és az őslakos népek jogainak konformitása 

Érdekes kérdéseket vet fel az Európai Unió egyik alapelvének számító szabad piac 

és az őslakos népek tradicionális tevékenységeinek összeegyeztethetősége. Az 

őslakosok képviselőinek fáradozása e téren meghozta az eredményét: az EU a csat-

lakozási szerződésekben elismerte Svéd- és Finnország nemzeti és nemzetközi 

jogból eredő kötelezettségeit a számik iránt, és felmentést adott az alapító szerző-

dések bizonyos rendelkezéseinek érvényesülése alól: példának okáért a számik 

kizárólagos rénszarvas vadászati jogosultságot élveznek a tradicionálisan használt 

földjeiken.38 E jogukat a 2011-ben elfogadott, A távoli északra vonatkozó fenntart-

ható uniós stratégia is megerősíti.39 

Akadnak ugyanakkor problematikus pontok: a fókavadászat és az abból szár-

mazó termékek importjának – az EU által 2009-ben bevezetett – tilalma40 tipikusan 

ilyen kérdés.41 Jóllehet a szóban forgó rendelet42 és annak 2015-ös kiegészítése43 

                                                           
36  Uo. para. 6. 
37  BARELLI, Mauro: The Interplay between Global and Regional Human Rights Systems in 

the Construction of the Indigenous Rights Regime, Human Rights Quarterly 2010, Vol. 

32, Issue 4, 969. 
38  A Finnország csatlakozási szerződéséhez fűzött 3. számú kiegészítő jegyzőkönyv (HL 

001, 01/01/1995 P. 0001–0219). 
39  Az Európai Parlament 2011. január 20-i állásfoglalása az Északi-sarkvidékre vonatkozó 

fenntartható uniós politikáról (2012/C 136 E/14), paras. 1, 5, 7, 34–36, 48. 
40  Az Európai Parlament és Tanács 1007/2009/EK rendelete a fókatermékek kereskedel-

méről (HL L 286/36). 
41  Az EU e téren a nemzetközi sztenderdeket követte. A nemzetközi szabályozást illetően 

lásd: KARDOS András: Bálnavadászat az Antarktiszon, avagy környezetvédelmi ügyek a 

Nemzetközi Bíróság előtt, in: Studia Iurisprudentiae Doctorandorum Miskolciensium – 

Miskolci Doktoranduszok Jogtudományi Tanulmányai, 11. kötet (szerk.: STIPTA István), 

Bíbor Kiadó, Miskolc, 2011, 103–125.  
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tartalmaz garanciákat az inuitok hagyományos életvitelének védelme érdekében – 

engedélyezve számukra a fókavadászatot, amennyiben azt hagyományos módsze-

rekkel és a közösség érdekében, és az állatoknak a lehető legkevesebb szenvedést 

okozva végzik –,44 a számik szerint a rendelkezés így is aránytalanul korlátozza a 

jogaikat. Ennek megfelelően 2010-ben az Európai Unió Törvényszéke (a további-

akban: Törvényszék) előtt két megsemmisítési eljárást is indítottak, az elsőt a 

2009-es rendelet hatályon kívül helyezése érdekében. A Törvényszék – az Inuit 

Tapiriit Kanatami és társai kontra Parlament és Tanács ügyben – végzésével a 

keresetet mint elfogadhatatlant elutasította.45 A kereset benyújtói a Törvényszék 

végzésével szemben fellebbezést nyújtottak be, amelyet a Bíróság elutasított.46 A 

második eljárást – az Inuit Tapiriit Kanatami és társai kontra Európai Bizottság 

ügyet – 2010-ben indították a Bizottság által elfogadott végrehajtási rendelet és az 

alapul szolgáló rendelet megsemmisítése iránt. A végeredmény ez esetben is 

ugyanaz volt: mind a Törvényszék, mind a Bíróság elutasította a kereseteket.47 

Tekintettel ugyanakkor arra, hogy a második ügy többek között a nemzetközi és az 

uniós jog közötti viszonyt is feszegeti – ideértve az EJEE és az UNDRIP uniós 

jogban betöltött szerepét –, a szerző érdemesnek tartja alaposabban is megvizsgálni 

a Törvényszék által hozott ítélettel szembeni fellebbezési eljárásban hozott ítéletet, 

valamint az ahhoz tartozó főtanácsnoki indítványt.48  

 

Az Inuit Tapiriit Kanatami és társai kontra Európai Bizottság ügyben a Tör-

vényszék végzésével szembeni, a Bírósághoz eljuttatott fellebbezésükben a 

felperesek két jogalapot jelöltek meg: az első ezek közül tisztán uniós jogi 

jellegű és arra vonatkozik, hogy a korábbi eljárásokban támadott alaprende-

let jogalapjául választott EK. 95. cikk – a jelenlegi, a Lisszaboni Szerződés 

életbe lépését követő számozás szerint EUMSz. 114. cikk – szolgálhatott-e 

                                                                                                                                                    
42  Uo. Preambulum (14) (17), 3. cikk; A Bizottság 737/2010/EU rendelete a fókatermékek 

kereskedelméről szóló 1007/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtá-

sára vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (HL 216/1), Preambulum (1) (3), 3. 

cikk. 
43  Az Európai Parlament és Tanács 2015/1775/EU rendelete a fókatermékek kereskedel-

méről szóló 1007/2009/EK rendelet módosításáról és a 737/2010/EU bizottsági rendelet 

hatályon kívül helyezéséről (HL 262/1). 
44  Uo. Preambulum (2) (3) (5) (7) (8), 3. cikk. 
45  EuB, T-18/10, Inuit Tapiriit Kanatami és társai kontra Parlament és Tanács, 2011. 

szeptember 6. (EBHT 2011 II-05599). 
46  EuB, C-583/11 P., Inuit Tapiriit Kanatami és társai kontra Parlament és Tanács, 2013. 

október 3. (ECLI:EU:C:2013:625). 
47  EuB, T-526/10, Inuit Tapiriit Kanatami és társai kontra Bizottság ítélet, 2013. április 4. 

(EU:T:2013:215); EuB, C-398/13 P., Inuit Tapiriit Kanatami és társai kontra Európai 

Bizottság, 2015. szeptember 3. (ECLI:EU:C:2015:535) (a továbbiakban: C-398/13 P., 

ítélet). 
48  EuB, C-398/13 P., Inuit Tapiriit Kanatami és társai kontra Európai Bizottság, Főta-

nácsnoki indítvány, 2015. március 19. (A továbbiakban: C-398/13 P. főtanácsnoki in-

dítvány.) 
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jogalapul az EU jogalkotó intézményei számára a szóban forgó rendelet 

megalkotására? A második jogalap arra vonatkozott, hogy a Törvényszék 

három esetben tévesen alkalmazta az uniós jogot, az alapjogi jellegű általá-

nos jogelve tekintetében. Az említett három eset közül jelen írás kettővel 

foglalkozik, jelesül azokkal, amelyek az EJEE és az UNDRIP uniós joggal 

való viszonyát feszegetik. Juliane Kokott főtanácsnok az első jogalap tekin-

tetében arra az álláspontra helyezkedett, hogy tekintettel az alaprendelet 

meghozatalának időpontjában már meglévő, a belső piac elaprózódásával fe-

nyegető, egymástól eltérő tagállami szabályozásokra – egyes országok tiltot-

ták, mások engedélyezték a fókatermékek forgalomba hozatalát – az uniós 

jogalkotó intézmények felhatalmazást nyertek arra, hogy jogalkotási eljárás-

sal szabályozzák a kérdést, és elejét vegyék a nem kívánt folyamatoknak.49 

A Bíróság ítéletében a főtanácsnoki indítványt elfogadva, a felperesek ezen 

irányú érvelését elutasította.50 A második jogalapban, mint az említésre ke-

rült, a felperesek arra hivatkoztak, hogy a Törvényszék nem megfelelően al-

kalmazta az uniós jogot az alapjogi jellegű általános jogelvek tekintetében. 

Véleményük szerint a Törvényszéknek az Alapjogi Charta mellett az EJEE-

re is hivatkoznia kellett volna az alapjogi jellegű általános jogelvek forrása-

ként. Amint azonban arra a főtanácsnok felhívta a figyelmet, az EJEE formá-

lisan nem része az uniós jognak, e tényt az EuB a korábbi ítélkezési gyakor-

latában már rögzítette.51 Az EJEE ehelyett két fontos funkcióval rendelkezik 

az alapvető jogok uniós szintű védelme terén: egyrészt információkkal szol-

gál az Alapjogi Chartában foglalt alapvető jogok tartalma és terjedelme kap-

csán, feltéve, hogy a Charta által garantált jogok megfeleltethetőek vala-

mely, az EJEE által garantált jognak. Másrészről, az uniós jog részét képező 

íratlan alapjogok – EUSz. 6. cikk (3) bekezdés – legfontosabb megismerési 

forrásaiként szolgál. A fentiek fényében a főtanácsnok álláspontja szerint 

nem bizonyított a felperesek azon álláspontja, hogy az EJEE bármilyen, az 

Alapjogi Chartánál magasabb szintű követelményt támasztana az uniós in-

tézményekkel szemben.52  

A főtanácsnok ugyanerre a következtetésre jutott a felperesek által az 

UNDRIP jogi jellege kapcsán kifejtettek kapcsán is: véleménye szerint az 

UNDRIP szövegét megvizsgálva nem állapítható meg olyan kötelező erővel 

bíró nemzetközi jogi szabály, amelyet az uniós jogalkotó megsértett volna. 

Indítványában kitért rá, az EUSz 3. cikk (5) bekezdés alapján az EU hozzájá-

rul a nemzetközi jog szigorú betartásához és fejlesztéséhez, ebből kifolyólag 

                                                           
49  C-398/13 P. főtanácsnoki indítvány, paras. 41–44. 
50  C-398/13 P., ítélet, para. 73. 
51  C-501/11 Schindler Holding és társai kontra Bizottság, 2013. július 18. 

(EU:C:2013:522), para. 32.; C-617/10 Åkerberg-Fransson, 2013, február 16. 

(EU:C:2013:105), para. 32. 
52  C-398/13 P. főtanácsnoki indítvány, paras. 65–69. 
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– az EuB ítélkezési gyakorlata53 által is alátámasztottan – az EU bármely 

uniós jogi aktus elfogadása közben köteles tiszteletben tartani a nemzetközi 

jogot, ideértve a nemzetközi szokásjogot is. Bár az említett rendelkezés és az 

UNDRIP 19. cikke – felületesen szemlélve – akár alapot is adhatna ilyen fel-

tételezéseknek, az UNDRIP ugyanúgy, mint a többi, az ENSZ Közgyűlése 

által elfogadott nyilatkozat, nem bír jogi kötőerővel, amelyet a szóban forgó 

dokumentum preambuluma is megerősít.54 A főtanácsnok véleményét alátá-

masztja az Egyesült Nemzetek Szervezetének Alapokmánya (a továbbiakban: 

ENSZ Alapokmány) 10. cikke – amelynek értelmében a Közgyűlés által el-

fogadott határozatok nem bírnak kötelező erővel55 –, valamint az ENSZ Jog-

ügyi Hivatala által 1962-ben, az ENSZ EJiB kérésére adott értelmezése, a 

Közgyűlés által elfogadott deklarációk jogi jellegét illetően. A jogügyi hiva-

tal a következő megállapításra jutott: a deklaráció egy formális és ünnepé-

lyes dokumentum, amelyet nagy jelentőségű és hosszú távon érvényes elvek 

rögzítésére használnak. Jogi jellegét tekintve a deklaráció semmiben sem kü-

lönbözik az ajánlástól, egyik sem bír kötelező erővel, ugyanakkor tekintettel 

a deklaráció ünnepélyes és kivételes jellegére, és az ebből következő jelentő-

ségére, valószínűsíthető, hogy az abban foglaltakat az államok nagyobb 

eséllyel hajlandóak követni és betartani.56  

A másik indok, amelyre alapozva a főtanácsnok elvetette az UNDRIP kö-

telező jellegét, az a szokásjogi jelleg hiánya, vagyis véleménye szerint az 

UNDRIP nem tekinthető a meglévő szokásjog kodifikációjának.57 Vélemé-

nye alátámasztása érdekében – többek között – az ICJ északi-tengeri konti-

nentális talapzat ügyében hozott ítéletet58 idézi, valamint arra hivatkozik, 

hogy az UNDRIP elfogadásakor több – jelentős számú őslakos közösséggel 

rendelkező – állam kifejezetten tiltakozott a deklaráció elfogadása ellen. A 

főtanácsnoki vélemény e része, vagyis a szokásjogi jelleg tagadása – a főta-

nácsnok többi kijelentésével szemben – a jelen írás szerzője szerint legalább-

is vitatható: több, az őslakosok jogaival foglalkozó szakértő szerint az 

UNDRIP bizonyos elemei a már meglévő szokásjogot tükrözik vissza. A 

2007-es UNDRIP javarészt olyan jogokat kodifikált, amelyeket az államok – 

vagy legalábbis túlnyomó többségük – elismernek vagy elfogadnak, vagy a 

gyakorlat eddigi alakulása alapján, várhatóan el fognak fogadni.59 Ami az 

                                                           
53  C-366/10, Air Transport Association of America és társai, 2011. december 21. 

(C:2011:864). 
54  C-398/13 P. főtanácsnoki indítvány, paras. 86–89. 
55  Az Egyesült Nemzetek Szervezetének Alapokmánya (San Francisco, 1945. június 26.), 

10. cikk. 
56  ENSZ GSZT, U.N. Econ. & Soc. Council [ECOSOC], Mar. 19–Apr. 14, 1962, Report 

o/the Common on Human Rights, 11 105, U.N. Doc. E/3616/Rev. 
57  C-398/13 P. főtanácsnoki indítvány, para. 90. 
58  ICJ, Északi-tengeri kontinentális talapzat ügyében hozott ítélet (1969. február 20.). 
59  STAMATOPOULOU, Elsa: Taking Cultural Rights Seriously: The Vision of the UN Decla-

ration on the Rights of Indigenous Peoples. In: ALLEN, Stephen–XANTHAKI, Alexandra 
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UNDRIP ellen szavazó országokat érinti, a főtanácsnoki vélemény publiká-

lásának időpontjáig az összes megváltoztatta a korábbi álláspontját, és elfo-

gadta az UNDRIP kötelező erejét.60 További megerősítésként szolgál a Nem-

zetközi Jogi Egyesület (International Law Association) 2012-es határozata,61 

amelyben deklarálja, hogy az UNDRIP – habár nem tekinthető tiszta szokás-

jogi kodifikációnak – olyan nemzetközi szokásjogi szabályokat rögzít, ame-

lyek a nemzetközi jogban szokás szerint kötik az államokat.62 E szabályokat 

pedig – az EuB álláspontja szerint – az EU, hatáskörei gyakorlása során, kö-

teles tiszteletben tartani.63 

A főtanácsnok az UNDRIP unióra nézve kötelező erejének hiányát, a 

szokásjogi jelleg megkérdőjelezése mellett, az NTN Toyo Bearing ítélet,64 

valamint a Fediol-ügyre65 történő utalás révén támasztotta alá, emlékeztetve 

rá, hogy az UNDRIP nem az NTN Toyo Bearing ítéletben tárgyalt olyan, az 

Unió által létrehozott általános és kötelező erővel bíró jogi keret, amelynek 

betartására az Unió köteles.66 Nem áll fenn továbbá a Fediol-ügyhöz hasonló 

tényállás sem, vagyis annak ellenére, hogy az alaprendelet a preambulumá-

ban kifejezetten hivatkozik az UNDRIP-re, e hivatkozás célja nem az, hogy 

magánszemélyekre nézve jogokat alapítson. 67 

Az EuB ugyanúgy, mint a legelső jogalap tekintetében, a másik két, a je-

len cikkben ismertetésre került jogalap tekintetében is a főtanácsnoki indít-

ványban tett javaslatoknak megfelelően döntött, elutasítva a panaszos felek 

fellebbezési kérelmét.68 

 

Konklúziók 

Az európai integráció hosszú utat tett meg, mire gazdasági érdekek mentén létre-

jött, a közös piac működésének biztosítását szolgáló közösségből az emberi jogok 

                                                                                                                                                    
(eds.): Reflections on the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. Hart 

Publishing, Oxford, 2011, 387–412. (a továbbiakban: STAMATOPOULOU); VAN GENU-

GTEN, Williem: Protection of Indigenous Peoples on the African Continent: Concepts, 

Position Seeking, and the Interaction of Legal Systems, American Journal of Interna-

tional Law Vol. 104, No 1 (2010), 29–65, 51. 
60  HANSON, Erin: UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples.  

http://indigenousfoundations.arts.ubc.ca/home/global-indigenous-issues/un-declaration-
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védelmének elkötelezett híve lett. A gondolat, hogy az emberi jogok nem lehetnek 

pusztán a tagállamok belügyei, valamint nem elég kizárólag a Közösség gazdasági 

érdekei szempontjából fontos jogokat – mint például az egyenlő munkáért egyenlő 

bér elvét vagy a munkavállalók szabad mozgását és hozzá kapcsolódóan a megkü-

lönböztetés tilalmát – garantálni, fokozatosan nyert teret. Felismerve az alapjogok 

jelentőségét és egyben az effektív alapjogvédelem hiányát, az EuB jogfejlesztő 

tevékenységbe kezdett, ezt látva a Közösség alapjogvédelmének hatékonyságát 

kétségbevonó államok megváltoztatták korábbi álláspontjukat: elismerték, hogy a 

közösség képes a tagállamok alkotmányában garantált alapjogvédelemmel azonos 

szintű védelmet garantálni.  

Az őslakos népek jogaival, amely az emberi jogok egy speciális területét képezi, 

az EU az 1990-es évek végén kezdett el érdemben foglalkozni. Kezdetekben az 

őslakos népek védelmét és felzárkóztatását célzó törekvések a fejlesztési politika 

részeként valósultak meg. Rövid időn belül azonban, az őslakosokat megillető kér-

dések meghaladták a kereteket, és az EU intézményei a nemzetközi sztenderdeknek 

megfelelően szabályozták az őslakos népek kérdését, többek között garantálva az 

előzetes tájékoztatáson alapuló szabad belegyezés jogát minden, az EU területén 

élő őslakos nép számára. A jelenleg érvényes stratégiát az őslakos népek jogaiban 

járatos Julian Burger professzor dolgozta ki, amely ebből kifolyólag megfelel a 

nemzetközi sztenderdeknek, továbbá több előremutató javaslatot is tesz az őslakos 

népek védelmének hatékonnyá tétele érdekében: többek között az UNDRIP rendel-

kezéseinek a beépítését a nemzeti cselekvési tervekbe, valamint egy uniós keret-

stratégia kidolgozását. A szerző véleménye szerint, a jelen írásban ismertetett do-

kumentumokban rögzített intézkedések és csatlakozási szerződésekben garantált 

kivételek biztosítása révén az EU bizonyos szempontból meghaladta az Európa 

Tanács által az őslakos népek számára garantált védelmet. 

A szerző a fentiek ellenére úgy véli, hogy akadnak problematikus pontok, pél-

dául az őslakos népeknek az általános társadalmi kérdésekben csekély meghatározó 

ereje – az EU őslakos stratégiája ugyanis csak a konkrét, őket érintő projektek ese-

tén garantálja a beleszólás lehetőségét –, valamint egyes a közös piac működéséből 

eredő sajátosságok. Utóbbira példa a fókavadászat és az abból származó termékek 

importjának tilalma. A szerző szerint vitán felül áll az adott kérdés szabályozásá-

nak szükségessége, valamint az, hogy az uniós jogalkotó intézményeknek köteles-

sége volt az adott kérdést szabályozni. A felperesek többek között erre is hivatkoz-

tak az EU Törvényszéke és a Bírósága által is elutasított beadványukban. A szerző 

véleménye szerint az EuB döntése megfelel a hatályos uniós joganyagnak és a saját 

korábbi ítélkezési gyakorlatának. Jóllehet az ítéletnek vannak vitatható pontjai, 

példának okáért az UNDRIP szokásjogi jellegének tagadása. Tény, hogy nem te-

kinthető tiszta szokásjogi kodifikációnak, azonban a szakirodalom egy része egyér-

telműen arra az álláspontra helyezkedik, hogy egyes részei a már meglévő szokás-

jogot rögzítik. Jelen cikk szerzője is ez utóbbi álláspontot osztja.  

A szerző véleménye szerint, ennek megfelelően az EU jogalkotó intézményei 

számára megfontolandó lenne olyan rendelkezések meghozatala, amelyek garantál-

ják az UNDRIP rendelkezéseinek – ha nem is kötelező erővel való felruházását, de 
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annak – mind teljesebb figyelembevételét. E folyamatot elősegítendő a szerző cél-

szerűnek látja az őslakos csoportok bevonását az EU jogalkotási folyamatába. Je-

lenleg ugyan ez az a terület, ahol az uniós sztenderdek elmaradnak egyes – őslakos 

közösséggel rendelkező – tagállamok hasonló szabályozásai mögött. 

 

 


