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Az önvádra kötelezés tilalma az  
Európai Emberi Jogi Bíróság esetjogában 

 
 
A versenyfelügyeleti eljárások folyamán a vállalkozások védelemhez való jogának egyik 
alapproblémája a bizonyítási eljárás kontextusában a vállalkozásokat terhelő aktív együtt-
működési kötelezettség, annak határai, a jogszerűen megtagadható információk körének 
meghatározása. Ehhez a feladathoz szolgál értelmezési háttérként az Európai Emberi Jogi 
Bíróság gyakorlata. Jelen munka az önvádra kötelezés tilalma, mint az Emberi Jogok Európai 
Egyezményének (Konvenció) 6. cikk (1) bekezdése szerinti tisztességes tárgyaláshoz való jog 
lényegi alkotóeleme eredetének, tartalmi formálódásának és alkalmazási köre kialakulásának 
az Európai Emberi Jogi Bíróság gyakorlatában formálódó főbb irányvonalai ábrázolására 
törekszik, egyidejűleg azonosítva a nyitva hagyott, így további tisztázásra váró kérdéseket. 
 

1. Fogalmi alapvetések 
 

Az önvádra kötelezés tilalma az angolszász1 és az európai országokban egyaránt a büntető 
eljárási rendszerek régóta elismert elve, amely egyben nélkülözhetetlen védőbástyája a vádlott 
jogainak. Addig azonban, amíg a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya 
kifejezetten rendelkezik erről a jogról, a Konvencióban rögzített jogok és szabadságok között 
nem található.  
 
Az Európai Emberi Jogi Bíróság (továbbiakban: Bíróság) a Funke v Franciaország ügyben2 
állapította meg és ismerte el először azt, hogy a Konvenció 6. cikk (1) bekezdésében3 előírt 
tisztességes tárgyaláshoz való jog magában foglalja a bűncselekmény elkövetésével vádolt 
személy hallgatáshoz való, valamint az önmagára terhelő bizonyíték rendelkezésre bocsátása 
megtagadásának jogát, így az önvádra kötelezés tilalmát. Amelynek sérelme pedig ennek 
megfelelően a Konvenció, tisztességes eljárás védelmét biztosító, 6. cikkének sérelméhez 
vezet. E jog elismerésében álló jelentősége mellett ugyanakkor a Funke ügyben hozott ítélet 
gyenge pontja, hogy nem adott megfelelő értelmezési bázist annak további alkalmazásához, 
így például ahhoz, hogy az adott ügy ténybeli elemeinek mekkora relevanciával bírnak a 
Bíróság értékelése során. Ebből kifolyólag bizonyos mértékű kavarodás jellemzi az önvádra 
kötelezés tilalma vizsgálatát és gyakorlatát. A strasbourgi joganyagból az önvádra kötelezés 
tilalmának elismerése és jelentősége mindenképpen megállapítható, ugyanakkor az érvénye-
sülésének korlátai – az alább bemutatott vezető jogesetek által illusztráltan – olykor a 
jogbiztonság sérelmét felvetve esetenként eltérőek, ellentmondóak lehetnek. Mivel e 
bizonytalanság egyik forrása egy adott kérdés eldöntésének, egy jog vagy szabadság konkrét 
                                                 
1 Miranda v Arizona, 384 U.S. 436 (1966) 
2 Funke v. France, 25 February 1993, Series A no. 256-A, p. 22, para. 44 
3 A Konvenció 6. cikke értelmében mindenkinek joga van arra, hogy ügyét a törvény által létrehozott független 
és pártatlan bíróság tisztességesen, nyilvánosan és ésszerű időn belül tárgyalja, és hozzon határozatot polgári jogi 
jogai és kötelezettségei tárgyában, illetőleg az ellene felhozott büntetőjogi vádak megalapozottságát illetően. 
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esetben való érvényesülésének, a Bíróság értékelésének és megállapításainak ügyspecifikus 
jellege4, szükségesnek tartottam a joggyakorlatot döntő módon befolyásoló esetek körül-
tekintő bemutatását. 
 
Az önvádra kötelezés tilalma így egy bíró alkotta jog(elv), amely tartalmának és hatályának, 
alkalmazási feltételeinek kialakulását is döntően meghatározza. Az elfogadható és 
elfogadhatatlan gyakorlatok, a figyelembe vehető és a figyelmen kívül hagyandó bizonyítékok 
közötti határvonal nem feltétlenül egyértelmű, sőt akár képlékeny volta magyarázataképpen 
hivatkozhatunk a Konvenciónak a Bíróság által „living instrument”-ként való azonosítására 
is5, valamint annak a többször hangsúlyozott követelménynek a rögzítésére, hogy a 
Konvenció nem a teoretikus vagy illuzórikus jogok, hanem a hatékony, gyakorlatban 
alkalmazható és érvényesíthető jogok védelmét hivatott biztosítani.6 
 
Az ügyspecifikus értékelés mozaikszerű jellege mögött ugyanakkor értelmezési bázisként és 
alkalmazási keretként ott húzódik a Konvenció 6. cikk (1) bekezdésének a tisztességes 
tárgyaláshoz való jogot rögzítő rendelkezése.7 Ennek megfelelően a Konvenció gyakorlata 
szerint az önvádra kötelezés tilalmát meghatározó alapvető rendeltetés a vádlottnak a 
hatóságok nem megfelelő fellépésével, kényszerítésével/erőszakkal, szembeni védelmében 
áll8, így hozzájárulva a jogsértő elítélések elkerüléséhez, és a Konvenció 6. cikke céljainak 
teljesüléséhez. A Bíróság a Konvenció 6. cikk (1) bekezdéséből levezetett önvádra kötelezés 
tilalma tartalmát a Saunders esetben az alábbiak szerint összegezte: 
 
„Bár a Konvenció 6. cikke nem említi külön, a hallgatáshoz való jog és az önvádra kötelezés 
tilalma olyan általánosan elismert nemzetközi standardok, amelyek a 6. cikk szerinti 
tisztességes eljárás lényegéhez tartoznak. Rendeltetésük, hogy védelmet nyújtsanak a 
vádlottnak a hatóság nem megfelelő kényszerítésével, fellépésével szemben, így hozzájárulva 
a jogtalan ítéletek elkerüléséhez, és a 6. cikk céljainak teljesüléséhez. Az önvádra kötelezés 
tilalma, különösen, feltételezi azt, hogy egy büntető ügyben a vádhatóságra hárul a bizonyítás 
terhe, neki kell bizonyítania a jogsértést, anélkül, hogy a vádlottól, annak akarata ellenére 
kényszer, presszió útján megszerzett bizonyítékokra támaszkodna. Ebben az értelemben e jog 
szorosan kapcsolódik a Konvenció 6. cikk (2) bekezdése szerinti ártatlanság vélelméhez.”9 
 
E fogalmi alapvetésből tehát rögzíthető, hogy a Konvenció 6. cikk (1) bekezdése szerinti 
tisztességes eljárás fogalma két mentességet foglal magában, így a hallgatáshoz való jogot 
(jogosultság arra, hogy a kihallgatás során ne válaszoljon a kérdésekre) és az önvádra 
kötelezés tilalmát (jog arra, hogy ne legyen köteles maga ellen bizonyítékot szolgáltatni). E 
két formája a mentességnek ugyanakkor összekapcsolódik, mivel mindkettő egy szélesebb 
szabály, a vádhatóságra háruló bizonyítási teher elemei közé tartozik. Fogalmi szempontból 
továbbá az is világos, hogy az önvádra kötelezés tilalma, vagyis, hogy a vádlott ne legyen 
köteles maga ellen bizonyítékot szolgáltatni, a szélesebb körű jog, amely átfogja a 
hallgatáshoz, a kérdésekre való válasz megtagadásához való jogot is. 
 
 
2. Az önvádra kötelezés tilalma érvényesülésének tartalmi határai 

                                                 
4 John Murray v. the United Kingdom, 8 February 1996 
5 Tyer v the United Kingdom (1978)  
6 Serves v. France, judgment of 20 October 1997 
7 A bíróság világossá tette, hogy a tisztességtelenséget a teljes eljárás egészében kell értékelni, vizsgálni. 
8 Lényegében az emberi méltósághoz való joghoz, a fizikai és pszichikai integritás védelméhez kapcsolódik. 
9 Saunders v. the United Kingdom, judgment of 17 December 1996 
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Az önvádra kötelezés tilalma, illetőleg érvényesülésének hatóköre vonatkozásában alapvető 
kérdés, hogy az információk mely köre vonatkozásában hívható fel a kért információ 
rendelkezésre bocsátása megtagadásának igazolásaképpen. Így a jelen munka által felvetett 
első kérdés abban áll, hogy vajon hivatkozhat-e a vádlott az önvádra kötelezés tilalmára a 
kihallgatás során feltett kérdésekre adandó válasz, és/vagy meghatározott dokumentumok 
rendelkezésre bocsátásának megtagadásakor.  
 
Funke v Franciaország 
 
A Funke ügy alapjául szolgáló tényállás szerint a kérelmező külföldi vagyontárgyairól való 
információszerzés érdekében annak lakásán a vámtisztviselők rendőr kíséretében helyszíni 
vizsgálatot végeztek. A kérelmező bár elismerte, hogy vannak külföldi bankszámlái, azonban 
azt állította, hogy nem állnak rendelkezésére banki bizonylatok, azaz a tisztviselők erre 
irányuló kérései ellenére nem bocsátotta rendelkezésükre a kért dokumentumokat, amelyek 
közül azonban néhányat - külföldi banki csekk-könyveket és számlakivonatot -, a lakás 
átkutatását követően a tisztviselők megtaláltak. A pénzügyi jogszabályok megsértése nem 
vezetett büntetőeljárás megindításához, ugyanakkor amiatt, hogy nem bocsátotta 
rendelkezésre a hatóság által kért dokumentumokat, azaz nem működött együtt a hatósággal, 
eljárást indítottak a kérelmező ellen, és több alkalommal bírsággal sújtották.  
 
A Bíróság figyelembe vette, hogy a vámtisztviselők vizsgálata arra irányult, hogy bizonyos 
dokumentumokat megszerezzenek, amelyekről azt hitték ugyan, hogy léteznek, bár nem 
voltak biztosak benne.10 A tisztviselők, lévén képtelenek arra, hogy más módon szerezzék 
meg a dokumentumokat, megkísérelték a kérelmezőt arra rákényszeríteni, hogy maga 
bocsássa rendelkezésre az állítólagosan elkövetett jogsértés bizonyítékát. A vámjog speciális 
jellemzői a Bíróság álláspontja szerint nem igazolják a 6. cikk szerinti autonóm értelmezésű 
büntetőjogi vád címzettje hallgatáshoz és ahhoz való jogának, hogy ne szolgáltasson maga 
ellen bizonyítékot ilyen megsértését, így a Bíróság konklúziója szerint a Konvenció 6. cikk 
(1) bekezdésének sérelme megvalósult.11 Azaz Mr. Funke az önvádra kötelezés tilalmára 
eredményesen hivatkozhatott a pénzügyi, vámjogi jogszabály rendelkezéseinek sérelmét 
felfedő dokumentumok, mint banki bizonylatok, befektetésekre vonatkozó kimutatások, 
rendelkezésre bocsátásának megtagadása igazolási alapjaként. A Funke ítélet kritikusai által 
felvetett egyik kockázati elem pontosan ahhoz kapcsolódik, hogy az önvádra kötelezés ilyen 
széleskörű értelmezése veszélyesen közel viszi ezt ahhoz a joghoz, hogy visszatartsanak 
potenciálisan terhelő bizonyítékot, ezáltal akadályozva a hatóságok hatékony fellépését a 
jogsértésekkel szemben, így az ilyen anyagok korrekt értékelése az önvádra kötelezés 
tilalmának alapproblémája.12 
 
A Funke ítélet vonatkozásában, az eljárás lényegi jellemzőinek tisztán látása, valamint az 
újabb ítéletekkel való összevethetősége végett, összegzésképpen rögzíteni kell, hogy az 
eljárás az információnak, már létező dokumentumoknak a kérelmezőtől való kényszerrel 
történő megszerzésével volt kapcsolatos, nem az adott információ felhasználásáról szólt, 

                                                 
10 „in order to obtain certain documents which they believed must existm although they were not certain of fact” 
11 Ehhez képest a Bizottság álláspontja szerint az üzleti és pénzügyi ügyekben vizsgálati eljárások speciális 
jellemzői alapján nem történt jogsértés, valamint sem a dokumentumok rendelkezésre bocsátásásának 
kötelezettsége, sem a pénzbüntetés nem sérti a tisztességes eljárás elvét.  
12 Tim Ward és Piers Gardner: The Privilege Against Self-Incrimination: In search of Legal Certainty, European 
Human Rights Law Review, 2003 Issue 4, Sweet & Maxwell Ltd., 388-399p 
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mivel a megszerzett dokumentumok alapján nem indítottak eljárást a kérelmező ellen, 
illetőleg az ítéletben nem tértek ki arra, hogy a pénzügyi jogsértések miatt indult-e eljárás. 
 
Saunders v Egyesült Királyság 
 
A Funke esetet követően az önvádra kötelezés tilalma, a mentességet élvező információk 
meghatározása tekintetében döntő befolyással bír a Saunders ügyben hozott ítélet. A 
Kereskedem és Ipar Minisztérium vizsgálatot indított a Guinness vállalat által eszközölt 
vállalatfelvásárlás és az annak hátterében történt részvénypiaci műveletek miatt. Mivel a 
vizsgálat során megszerzett tanúvallomások bűncselekményre utaló bizonyítékokat 
tartalmaztak, az ügyészséget is értesítették, amely ezt követően bekapcsolódott a vizsgálatba, 
és a vizsgálatot együtt folytatták tovább. A megszerzett bizonyítékokat, a meghallgatások 
jegyzőkönyveit és egyéb dokumentumokat, így a Guinness vállalat igazgatójának kihallgatási 
jegyzőkönyvét is továbbították a rendőrségnek, ügyészségnek. E dokumentumok a vád részét 
képezték, továbbá az esküdtszék előtt a vádlott szavahihetősége, és a tárgyaláson tett 
nyilatkozatai kétségbe vonása céljából ismertetésre is kerültek. 
 
A nemzeti szabályozás vonatkozásában még releváns elemként azt is látni kell, hogy a 
vizsgálók a kihallgatott személyeknek feltehettek olyan kérdéseket, amelyek által azok terhelő 
bizonyítékot szolgáltattak magukkal szemben, ugyanakkor válaszadási kötelezettség terhelte 
őket, sőt a szabályozás szerint nyilatkozataik a büntetőeljárás során felhasználhatók voltak. 
Amennyiben pedig a kérelmező megtagadta volna a válaszadást, jogsértést13 követett volna el. 
 
Így a Saunders esetben a Bíróságnak abban kellett döntenie, hogy a vizsgálók kérdéseire, 
kényszer mellett tett, megszerzett nyilatkozatok tárgyaláson való felhasználása indokolatlan 
sérelmével járt-e az önvádra kötelezés tilalmának, illetőleg megfosztja-e a vádlottat a 
Konvenció 6. cikk (1) bekezdése szerinti tisztességes tárgyaláshoz való jogától, aminek az 
önvádra kötelezés tilalma alkotó eleme. Azaz a Funke esettől eltérően nem azt kifogásolta a 
kérelem, hogy a kényszer mellett szerzett információk felhasználása önmagában sérti-e a 
Konvenció 6. cikkét, hanem a kérelem a vizsgálat során megszerzett nyilatkozatok büntető 
eljárás során a vádlott ellen való használatának kifogásolására korlátozódott. Ennek 
megfelelően a Saunders esetben a bizonyítékok felhasználásának a tisztességes tárgyaláshoz 
való joggal összeegyeztethető módja a lényegi kérdés.14 A Bíróság pedig megállapította, hogy 
a kényszer alatt tett vallomás büntetőeljárás során való későbbi felhasználása az önvádra 
kötelezés tilalmának megsértését jelentette.15 

                                                 
13 „contempt of court” 
14 Az nem volt vitatott, hogy kényszer alatt tett vallomást a vádlott. 
A kormány által felvetett szempontok: 
- milyen tartalmú nyilatkozatokról van az adott esetben szó, 
- az önvádra kötelezés tilalma, avagy bármely a Konvenció 6. cikke alá tartozó jog abszolút, sérthetetlen, vagy 
sem, 
- milyen eljárási garanciák biztosítják az eljárás tisztességes voltát, e körben említhető a vizsgálatot folytatók 
bírói kontroll alatt állása, függetlensége, a meghallgatottak jogi képviselethez való joga, a tett nyilatkozatok 
későbbi kiegészítésének, kijavításának lehetősége, a bíróság kötelessége, illetőleg diszkrecionális joga a 
jogszerűtlenül megszerzett, illetőleg az eljárás tisztességes voltát veszélyeztető információk kizárására, 
- az egyén és a köz érdekének összemérése a vállalkozások által elkövetett bűncselekmények tekintetében, a 
gazdasági élet becsületes működéséhez és a jogsértések felderítéséhez fűződő érdek, 
- elegendő-e bizonyítékként a vállalkozások által elkövetett jogsértések igazolásához a dokumentum, vagy a 
képviselők nyilatkozatára is szükség van általában. 
15 A Bizottság álláspontja szerint is jogsértés történt, mivel az önvádra kötelezés tilalma fontos elemét képezi az 
egyének kényszertől és pressziótól való védelmének, kapcsolódik az ártatlanság vélelméhez, és egyformán 
alkalmazandó valamennyi vádlott, így a vállalati bűncselekményt (corporate fraud) elkövetőkre is. 
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A Bíróság az önvádra kötelezés tilalma hatóköre tekintetében a Funke esetben rögzítettekhez 
képest részletesebben, ám szűkítőbb megközelítést érvényesítve megállapította, hogy: 
 
„Az önvádra kötelezés tilalma elsődlegesen a vádlott hallgatásra irányuló akaratának 
tiszteletben tartásához kapcsolódik. Amint azt a Szerződő Felek jogrendszereiben és máshol 
általánosan értik, ez nem terjed ki olyan anyagnak a büntetőeljárásban történő 
felhasználására, amely kényszerítő eszközök alkalmazásával szerezhető meg a vádlottól, de a 
gyanúsított akaratától független létezése van, mint egy végzésnek megfelelően megszerzett 
dokumentum, vér-, vizeletminta, szonda megfújása, szövetminta.” 
 
Bár az ítélet utóbbi rendelkezéseit egyöntetűen az önvádra kötelezés tilalma alkalmazási köre 
tekintetében felállított jelentős korlátokként értelmezik, fontos ugyanakkor azt is kiemelni, és 
e megállapításokat annak fényében vizsgálni, hogy azokat a Bíróság úgy vezeti be, hogy” 
amint azt a Szerződő Felek jogrendszereiben és máshol általánosan értik”16. 
 
Az ítélet rendelkezései tehát arra látszanak utalni, hogy ténylegesen különbség tehető kétféle 
bizonyíték között, azaz a vádlott nem köteles ugyan terhelő nyilatkozatot tenni, azonban a 
terhelő adatokat köteles rendelkezésre bocsátani.17 Az adott személy akaratától való 
függetlenség, mint a distinkciót megalapozó elem értelmezése sem tűnik azonban minden 
esetben egyértelműnek. Felmerülhet ugyanis, hogy mennyiben független az adott személy 
akaratától pl. a szonda megfújása, vagy a vádlott által ismert PIN kód, jelszó rendelkezésre 
bocsátása. További megjegyzésként az is említhető, hogy a dokumentumok közül a hatósági 
határozat által megszerzendő dokumentumokat említi az ítélet. 
 
Az információ formája, illetőleg az adott személy akaratához való viszonyán kívül az 
önmagára terhelőként értékelhető nyilatkozati tartalom relevanciájának kérdése tekintetében 
idézhető a Bíróság azon megállapítása, hogy a Konvenció 6. cikke szerinti tisztességes eljárás 
követelményét szem előtt tartva az önvádra kötelezés tilalma ésszerűen nem korlátozható a 
jogsértő cselekedetek beismerésére, vagy olyan megjegyzésekre, amelyek közvetlenül 
terhelőek. Kényszer mellett szerzett tanúvallomás, amely látszatra nem terhelő – mentő 
körülmények18, vagy pusztán a  ténybeli kérdésekre adott válaszok – később a büntetőeljárás 
során felhasználhatók lehetnek a vád alátámasztására, pl. ellentmondások feltárására, az 
elhangzottak kétségbe vonására, a szavahihetőség aláásására. Így ebben a kontextusban a 
bizonyítékok felhasználásán, annak módján van a hangsúly, annak köre pedig, hogy mi 
minősül terhelő vallomásnak semmi esetre sem korlátozott a közvetlen beismerésre, hanem 
ténybeli kérdésekre, akár mentő körülmények előadására is vonatkozik. 
 
Bár Saunders jelentős és alapvető különbségtételt hozott, azzal, hogy kimondta, hogy az 
önvádra kötelezés tilalma alkalmazható arra, hogy megakadályozza a vádlott aktív 
közreműködésével, mint a kihallgatások során tett vallomások, szerzett anyag bírósági 
felhasználását, ugyanakkor az az anyag, aminek független léte van a vádlott akaratától, mint 
pl. a már létező dokumentumok, kívül esik ezen a körön, problémát is teremtett. A probléma 
pedig akként jelentkezett, hogy miképpen egyeztethető ez össze a Funke esetben 

                                                 
16 „as commonly understood in  the legal systems of the Contracting Parties to the Conevntion and elsewhere…” 
17 A keresett anyag természete vonatkozásában rögzíthető, hogy a Funke esetben a kérelmezőt nem akarták 
kikérdezni, nem akarták, hogy nyilatkozzon az ügyeiről, hanem dokumentumokat kerestek, amelyek, ha 
léteznek, akkor a helyszíni vizsgálattól függetlenül jöttek létre. 
18 Terhelő természetű nyilatkozat gyakorlatilag az is, ami annak beismerését tartalmazta, hogy tudomása van 
olyan információról, ami terhelő lehet számára. 
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rögzítettekkel. A Funke ügyben a kért információ dokumentumokból, banki bizonylatokból 
állt, amiknek független léte volt a vádlott akaratától, mégis védelemben részesítette a 
Bíróság19. 
 
A már létező dokumentumok és az önvádra kötelezés tilalma hatókörének problémája 
feloldására született lehetséges megoldási kísérletek20 az alábbiak szerint vázolhatók. A Funke 
esetben a kérdés abban állt, hogy a hatóságok által kért, már létező dokumentumok 
rendelkezésre bocsátása aktívan követelhető-e a kérelmezettől, azaz a vádlott aktív 
közreműködési kötelezettségének kérdéseként is felfogható az eset, mivel a banki 
bizonylatokat megszerezhették volna más módon is. Másik megoldásként jelentkezhet az 
ítéletek ügyspecifikus, az adott ügy tényeihez kötött jellege. A Bíróság kifejezetten rögzítette, 
hogy nem „in abstracto” hoz ítéletet, hanem miként mindig hangsúlyozza is, abban dönt, hogy 
vajon az adott ügy körülményei, tényei rejtenek-e jogsértést.21 A Funke esetben a Konvenció 
8. cikke sérelmét is megállapították, míg a Saunders ügyben csak kihallgatásokat érintett, 
házkutatást, helyszíni vizsgálatot nem az eljárás. Ennek következtében lehet, hogy a védelem 
joga tekintetében a bíróság érzékenységét erősítette Mr. Funke lakásában való hatósági 
vizsgálat, így annak személyes természete. 
 
J.B. v Svájc22 
 
Az önvádra kötelezés tilalma tartalmi köre tekintetében a Saunders ügyben hozott döntés által 
teremtett viszonylagos tagoltabbá és értelmezhetőbbé válásban a J.B. v Svájc eset23 újabb 
hullámokat kavart. Ebben az ügyben a bíróság azt vizsgálta, hogy vajon bírság szankcióként 
való alkalmazása a kérelmezővel szemben azon okból, hogy nem szolgáltatott információt 
összhangban van-e a Konvenció követelményeivel.24 Az önvádra kötelezés tilalma alá 
vonható információk körülhatárolásának kérdése tekintetében a J.B. eset sajátossága, hogy 
mind már létező dokumentumok, mind új információra irányuló kérelmet magában foglalt és 
a Bíróság ítélete nem tett különbséget a kettő között. A Bíróság a Saunders ítéletben 
rögzítettek alkalmazásával megállapította a jogsértést, mivel a jelen eset során nem az érintett 
személytől független létezéssel bíró, hanem kényszer eredményeképpen, az adott személy 
akarata ellenére szerezték meg az anyagokat. Így bár a Saunders ügyben hozott ítélet 
visszhangzik e döntésben is, alapvető különbségként mégis jelentkezik az, hogy a Saunders 
ítéletnek a vádlott akaratától függetlenül létező anyagok listájához képest a J.B. ítéletében a 
Bíróság csak a vér- és vizeletmintát említi, míg a határozatnak megfelelően beszerezett 

                                                 
19Martens bíró különvéleményében megjegyezte, hogy álláspontja szerint a Saunders ítélet felülírta a Funke 
ítéletet. Ugyanakkor a későbbiekben a Funke ítélet is megerősítést nyert a Heaney and McGuinness ügyben. 
20 Tim Ward és Piers Gardner: The Privilege Against Self-Incrimination: In search of Legal Certainty, European 
Human Rights Law Review, 2003 Issue 4, Sweet & Maxwell Ltd., 388-399p 
21 John Murray v. the United Kingdom, 8 February 1996 
22 J.B. v. Switzerland, no. 31827/96, ECHR 2001-III 
23 A svájci adóhatóság adóhatósági eljárást indított adóelkerülés miatt a kérelmező ellen, akitől a hatóság kérte 
egyes vállalatok tekintetében valamennyi dokumentum rendelkezésre bocsátását, valamint a jövedelem 
forrásának megjelölését. Azaz mind dokumentumok rendelkezésre bocsátására, mind nyilatkozat tételére irányult 
a hatóság kérelme. A kérelmező nem tett eleget a kérésnek, és ezért megbírságolták. Az adóhatósági eljárások 
bünteteőjogias karakterűek, továbbá a Bíróság az eljárást is, amely során a kérelmezőt az együttműködési 
kötelezettség megsértéséért megbírságolták büntetőjogi természetűként értékelte, és megállapította az önvádra 
kötelezés tilalmának sérelmét. 
24 Azaz a bíróság nem vizsgálta, hogy vajon az állam kötelezheti-e az adófizetőt pusztán a korrekt adóértékelés 
céljából információ rendelkezésre bocsátására. 
A kormány arra irányuló érvelése miszerint, tekintettel arra, hogy a hatóságok tudomással bírtak az 
információról, a kérelmezőt nem kötelezhették önmaga elleni vallomástételre, nem győzte meg a bíróságot, 
figyelembe véve a hatóság állandó, ismételt információ kéréseire, arra, ahogyan el kívánták érni céljaikat. 
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dokumentumokat már nem. Ebből következően a J.B. v Svájc esetben hozott ítélet nem haladt 
egyértelműen tovább a Saunders ítéletben elindított irányvonalon, azonban indokolásként nem 
hivatkozik a Funke ítéletre sem, így akár önálló alternatívaként is értékelhető. 
 
Így a Saunders és Funke ítéletet követően felmerült kérdés, azaz, hogy vajon összhangba 
hozhatók-e az esetek, leszűrhető-e egy általánosan alkalmazható teszt, a J.B. ítéletet követően 
is megválaszolatlan maradt. Azon alapvető kérdés vizsgálata mentén, hogy kiterjed-e az 
önvádra kötelezés tilalma a dokumentumokra, amelyeknek a vádlott akaratától független 
létezése van, és amelyeket kényszerítő eszközökkel szereztek, annyi rögzíthető, hogy a 
Saunders ítélet nemleges választ kínál, míg a Funke és J.B. esetek ellentétes véleményen 
vannak.   
 
3. A Konvenció 6. cikk (1) bekezdésének alkalmazhatósága, mint az önvádra kötelezés 
tilalmára való hivatkozás feltétele 
 
Az önvádra kötelezés tilalma által megtagadható információk azonosítása mellett ugyancsak 
alapkérdés a Konvenció 6. cikkére való hivatkozás lehetősége. Ennek keretében azon 
kérdésekre kell választ adni, hogy milyen körülmények között alkalmazható a Konvenció 6. 
cikk (1) bekezdése büntetőjogi vád hiányában, szükséges-e mindig, hogy legyen más 
büntetőjogi eljárás folyamatban, az együttműködési kötelezettség megsértése miatt, mint a 
Funke, J.B., ás a Heaney and McGuinness25 esetekben, mielőtt felhívnák a 6. cikket, illetőleg, 
hogy felhívható-e az önvádra kötelezés tilalma megelőző támadásként az előzetes 
szakaszában az eljárásnak. 
 
Az önvádra kötelezés tilalma alkalmazási feltételei, így a megszerzett anyag későbbi 
büntetőeljárás során történő felhasználása tekintetében felhívható, hogy számos esetben 
megállapították a Konvenció 6. cikk (2) bekezdése szerinti ártatlanság vélelmének 
megsértését akkor is, ha később felmentették a vádlottat.26 A Bíróság a korábbi ügyeket 
felülvizsgálva úgy értékelte, hogy a Funke ügy hasonlóképpen tekinthető, mint egy kivétel 
azon követelmény alól, hogy a 6. cikk büntetőjogi vád meghatározását követeli meg. Ennek 
igazolására a Konvenció olyan irányú értelmezésének szükségességét hívták fel, hogy olyan 
jogokat biztosítson, amelyek gyakorlatiak és hatékonyak, nem pedig teoretikusak, és 
illuzórikusak. 
 
A Shannon v Egyesült Királyság27 esetben a Bíróság utalt arra, hogy a korábbi ügyekben 
rögzített álláspont szerint nem követelmény az állítólagos, erőszakkal/kényszerrel megszerzett 
terhelő bizonyíték büntető eljárás során való tényleges felhasználása mielőtt az önvádra 
kötelezés tilalmát alkalmaznák. A Heaney and McGuinness esetben amellett hivatkozhattak 
erre, hogy felmentették őket, a Funke esetben pedig egyáltalán nem volt alapul fekvő, anyagi 
jogsértés miatt indult eljárás. Így rögzíthető, hogy a kérelmező előtt nyitva áll az önvádra 
kötelezés tilalmának sérelmére való hivatkozás, még ha az önmagára terhelő bizonyítékot 
nem is használják fel az anyagi jogsértés büntető eljárása során. 
 
Ennek megfelelően azon kérdés vonatkozásában, hogy alkalmazható-e az önvádra kötelezés 
tilalma egy olyan esetben, ahol a kényszerítő eszközökkel megszerzett bizonyítékot később 
nem használják fel büntetőeljárás során, valamennyi esetre irányadó egyöntetű választ 

                                                 
25 Heaney and McGuinness v. Ireland, no. 34720/97 
26 Heaney and McGuinness v. Ireland, no. 34720/97 
27 Shannon v. The United Kingdom (Application no. 6563/03)4 October 2005 
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ehelyütt sem kapunk, mivel míg a válasz a Saunders eset szerint nem, addig a Funke és a J.B. 
ítélet28 értelmében lehetséges. 29 
 
4. Kényszer mellet történő információszerzés 
 
Az önvádra kötelezés tilalmának elismerésétől kezdődően alapkérdése, hogy vajon a 
Konvenció 6. cikke érintettsége mellett hogyan használható kényszerítő, kötelező erő30 az 
információ megszerzésére.31 A Funke esetben a dokumentumok megszerzésének módja állt a 
középpontban, és erre tekintettel állapította meg a Bíróság a Konvenció 6. cikk (1) 
bekezdésének sérelmét. Az önvádra kötelezés tilalma körében született ítéletek e 
vonatkozásban is formálták a kiindulási alapként szolgáló ítéletet. 
 
Kényszerítő eszközöknek az információ megszerzése végett történő alkalmazása 
problémaköre tekintetében alapvetően az alábbi csoportosítás tehető. Két ügytípust 
különböztethetünk meg ebből a szempontból:(1) kényszer használata információ megszerzése 
végett, ami a folyamatban lévő, vagy kilátásba helyezett büntetőeljárás folyamán terhelő 
bizonyítékként felhasználható, vagy egy olyan jogsértés vonatkozásában, ami a 6. cikk alá 
tartozik, illetőleg (2) amelyekben kényszer segítségével büntetőeljáráson kívül megszerzett 
terhelő bizonyíték későbbi büntetőeljárásban való felhasználásában áll a tényállás.32 
 
Az önvádra kötelezés tilalma nem per se tiltja kényszerítő eszközök alkalmazását az 
információ megszerzésére büntetőeljáráson kívül, így megállapítható, hogy nem minden 
kényszerítő eszköz vezet az önvádra kötelezés tilalma indokolatlan korlátozásához, 
sérelméhez, miképpen ez a Saunders esetből is jól látszik. Valamint azt is látni kell, hogy 
olyan esetekben pedig, ahol nem volt folyamatban, vagy kilátásba helyezve további eljárás, a 
bíróság nem állapította meg az önvádra kötelezés tilalmának megsértését.33 
 
Az Allen v Egyesült Királyság34 esetben annak követelménye, hogy a kérelmező nyilatkozatot 
tegyen az adóhatóságnak a vagyontárgyairól, nem vetette fel a 6. cikk alkalmazását, bár a 
kötelezettség teljesítésének elmulasztásáért büntetést helyeztek kilátásba, és meg is 
bírságolták a kérelmezőt. A Bíróság megjegyezte, hogy nem volt sem folyamatban, sem 
kilátásba helyezve büntetőeljárás a kérelmezővel szemben, a hatóságok irányában fennálló 

                                                 
28 Az együttműködés elmulasztásának mind a Funke, J.B. és Heaney and McGuinness ügyekben büntetőjogi 
következménye volt. 
29 Tim Ward és Piers Gardner: The Privilege Against Self-Incrimination: In search of Legal Certainty, European 
Human Rights Law Review, 2003 Issue 4, Sweet & Maxwell Ltd., 388-399p 
30A kényszerítő erő használata nem releváns a vád büntetőjogiként való értékelése tekintetében. 
31 A Konvenció 6. cikkének célja a bűncselekménnyel vádolt személy tisztességes tárgyaláshoz való jogának 
biztosítása. Így kapcsolódó kérdés, hogy ha nincs tárgyalás, nem használják fel a kényszerítő erővel szerzett 
bizonyítékot, akkor a Konvenció 6. cikke érintett-e. 
32 Weh v. Austria, no. 38544/97, 8 April 2004 Application no.38544/97 
33 Weh v. Austria, Allen v Egyesült Királyság 
34 Az Allen v Egyesült Királyság esetben a Bíróság úgy ítélte meg, hogy a jövedelem és a tőke tekintetében tett 
nyilatkozat az adó kiszámítása és értékelése céljából a Szerződő Felek adórendszereinek közös jellemzője, és e 
nélkül nehéz lenne előre látni e rendszerek hatékony működését. A bíróság megjegyezte, hogy a kérelmező jelen 
esetben nem kifogásolta azt, hogy a vagyonáról tett nyilatkozat olyan módon használták fel ellene, hogy az 
terhelő lenne rá nézve egy olyan jogsértés elkövetése tekintetében, amelyet a nyilatkozat megtétele előtt követett 
el. Különbözött a Saunders ügytől, valamint nem folytattak ellene a nyilatkozat tételének elmulasztása miatt 
eljárást, így a Funke, Heaney and .. és a J.B. ügyektől is különbözött. A vád a hamis nyilatkozat tétele volt, ez 
nem az önvádra kötelezés tilalmának megsértése volt, hanem maga a jogsértés. Az információ rendelkezésre 
bocsátásának megtagadásáért kiszabott büntetés pedig 300 font volt,míg a Saunders esetben 2 év börtön. 
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információadási, tájékoztatási kötelezettség pedig a Szerződő Felek jogrendszereinek közös 
jellemzője, amely széles körben érvényesül. 
 
A Rieg v Ausztria esetben35 ismeretlen elkövetők ellen indított eljárásban kérték a kérelmezőt 
annak a személynek a megjelölésére, aki az adott időben vezette az autót. A kérelmezettel 
szemben nem volt folyamban eljárás, nem volt ellene gyanú, így nem mondható az sem, hogy 
kilátásban lett volna az eljárás megindítása. Nem utalt arra semmi, hogy olyan mértékben 
érintett lenne, hogy a 6. cikk autonóm értelmezése szerint vádlottnak lenne tekinthető. Mint az 
autó tulajdonosát kérdezték és pusztán annak a ténynek a kijelentését, hogy ki vezette az 
autót, ami önmagában nem terhelő. Így a Bíróság a kérelmezőnek az autó vezetője feltárására 
vonatkozó kötelezettsége és a büntető eljárás ellene történő lehetséges megindítása közötti 
kapcsolatot távolinak és hipotetikusnak találta36, és megállapította, hogy a büntető eljáráshoz 
való kellően konkrét kapcsolódás nélkül, a kényszerítő eszközök használata (bírság kiszabása) 
ahhoz, hogy információt szerezzenek nem veti fel a kérelmező hallgatáshoz való jogának és 
az önvádra kötelezés tilalmának kérdését. 
 
Ebből eredően különbséget kell tenni azon szituációk között is, amikor az információkérés 
címzettje egy olyan valaki, aki ellen nem szándékoznak eljárást indítani, nem gyanús, hasonló 
ez pl. közegészségügyi okokból kötelező információ-szolgáltatáshoz, illetőleg amikor nem 
pusztán a vádemelés kockázata áll fenn, hanem már meg is vádolták a címzettet. Ilyen 
estekben a kihallgatáson rögzítetteket a büntetőeljárás során valószínűleg fel fogják 
használni.37 A Bíróság végül arra a következtetésre jutott, hogy a kérelmezőnek az a 
kötelezettsége, hogy kihallgatáson részt vegyen, és kötelezően válaszoljon a kérdésekre olyan 
események kapcsán, amelyek tekintetében már megvádolták, nem egyeztethető össze az 
önvádra kötelezés tilalmával, így megállapította a Konvenció 6. cikk (1) bekezdésének 
sérelmét. Az I.J.L. and Others v Egyesült Királyság esetben a Saunders ügyben 
megállapítottakat megerősítve vizsgálta a Bíróság, hogy vajon a kényszerítő eszközzel egy 
közigazgatási szerv által megszerzett információ sérti-e a tisztességes eljáráshoz való jogot, és 
rögzítette, hogy  az információ tárgyaláson való felhasználásának szemszögéből kell a kérdést 
eldönteni.  
 
Mindazonáltal a kényszer foka, mint az önvádra kötelezés tilalma felhívhatósága 
vizsgálatának releváns tényezője kontextusában továbbá arra is rá kell mutatni, hogy az 
önvádra kötelezés tilalma nem feltétlenül korlátozódik azokra az esetekre, amikor kényszer 
alatt van a vádlott, vagy amikor a vádlott akaratát közvetlenül megsértik.38 A jog, amely a 
tisztességes eljárás fogalmának lényegéhez tartozik, elviekben szolgálhat a gyanúsított 
személy szabadságának, arra irányuló szabad döntésének védelmére, hogy vajon a rendőrség 
kihallgatása során nyilatkozzon, vagy hallgasson. Ez a választási szabadság lényegileg sérül 
egy olyan esetben, amikor a vádlott a hallgatás jogával él, azonban a hatóságok a vádlottól 
vallomást, terhelő bizonyítékokat akarnak különböző módon szerezni, amelyeket a kihallgatás 

                                                 
35 Weh v. Austria, no. 38544/97, 8 April 2004 Application no.38544/97, ügyben ugyanígy. 
36 Különbözik a Saunders esettől, mivel itt nem volt szó kényszer alatt szerzett bizonyíték későbbi büntető eljárás 
során való felhasználásáról, miként különbözik azon estektől is, amelyekben a személyek, akik ellen büntető 
eljárás folyamatban van, vagy legalább előrelátható, büntetés kilátásba helyezésével kényszerültek potenciálisan 
magukra terhelő információt szolgáltatni. 
A J.B. esetben már folyamatban volt az adóhatósági eljárás, míg a Funke és a Heaney and McGuinness 
esetekben a büntető eljárás előrelátható volt, bár abban az időpontban, amikor a kérelmezőtől terhelő 
információkat kértek, még formálisan nem indították meg. 
37 Az információ felhasználhatósága tekintetében az eljárási garanciák vizsgálata is releváns. 
38 Allan v. The United Kingdom(Application no. 48539/99) 5 November 2002 
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során nem tudtak megszerezni, és amelyeket a tárgyaláson felhasználnak.39 Az, hogy vajon a 
vádlott hallgatásából levont hátrányos következetések sértik-e a 6. cikket, egy olyan kérdés, 
amelyet az eset összes körülményei között kell megítélni, amely során központi elem annak 
értékelése, hogy milyen szerepet játszottak a hallgatásból eredő következtetések, mégis annyi 
rögzíthető, hogy közvetett kényszerként jelentkezhet az adott esetbeli figyelmeztetés arra, 
hogy a válaszadás elmulasztása hátrányos következményekhez vezethet 
 
A fentiekre tehát akként összegezhetők, hogy a Konvenció 6. cikke nem az arra való jogot 
garantálja, hogy nem folytatnak vizsgálatot, hanem azáltal nyújt védelmet hogy a tisztességes 
eljáráshoz való jogot biztosítja. 
 
5. Az önvádra kötelezés tilalmának korlátozhatósága 
 
Míg a Saunders esetben a Bíróság nem foglalt állást az önvádra kötelezés tilalmának abszolút, 
avagy korlátozható volta tekintetében, a John Murray v Egyesült Királyság ügyben40 
megállapította, hogy mind a hallgatáshoz való jog, mind az önvádra kötelezés tilalma nem 
abszolút jogok.41 A Bíróság az Allen v Egyesült Királyság esetben azt is rögzítette, hogy az 
önvádra kötelezés tilalma nem értelmezhető akként, ami általános mentességet ad az olyan 
magatartásoknak, ami az adóhatóságok vizsgálatának kikerülését célozza. 
 
E jogok abszolút jellegének elvetéséből pedig közvetlenül ered a kérdés, hogy akkor mi 
mentén korlátozhatók. Egyes nézetek szerint a korlátozásnak jogszabályban meghatározottnak 
kell lennie, amely jogszerű cél érdekében születik, azzal arányos, és szükséges egy 
demokratikus társadalomban, ami a Konvencióban kifejezetten rögzített jogok 
korlátozhatósága megítélésének általános tesztje. Emellett azonban létezik olyan álláspont is, 
ami szerint míg, a minősített jogok vonatkozásában a korlátozás megengedhetősége 
értékeléséhez szükséges arányossági teszt alkalmazása rendelkezésre áll, addig a 6. cikkből 
levezetett jogok esetében a közérdek nem a korlátozás arányossága szerint, hanem a hatály és 
az alkalmazási kör körülhatárolása tekintetében releváns. A korlátozás lehetséges határai ott 
húzhatók meg, ahol a központi rendeltetése a jognak nem sérül, nincs nem megfelelő 
erőszak/kényszerítés, vagy tisztességetlen felhasználása a kényszer mellett szerzett 
bizonyítéknak. Ez a megközelítés továbbá felveti annak kérdését, hogy vajon van-e különbség 
a szövegben kifejezetten megjelenő, és a levezetett, beleértett jogok között.42 
 
Ebből következően feltehető lenne, hogy az egyes jogok, és az adott ügy specifikus tényei 
mentén változik a közérdek figyelembe vételének súlya is. Ugyanakkor, míg a Saunders 
esetben a Bíróság vonakodott állást foglalni az önvádra kötelezés tilalmának abszolút, avagy 
korlátozható volta tekintetében, arra vonatkozó álláspontját rögzítette a Bíróság, hogy a 6. 
cikk szerinti tisztességes eljárás követelménye megkülönböztetés nélkül alkalmazható a 
bűncselekmények széles skálájára. A közérdek felhívása nem igazolhatja a nem bírósági 

                                                 
39 Pszichikai nyomás alatt, fogdában a fogdatárssal folytatott beszélgetés rögzítése, sérti az önkéntességet. Allan 
v Egyesült Királyság 
40 Amit vizsgált az adott esetben, hogy e mentességek abszolútak-e abban az értelemben, hogy a vádlott 
hallgatáshoz való jogával való élés semmilyen körülmények között nem használható fel ellene, azaz annak 
közlése vele előzőleg, hogy a hallgatása felhasználható lehet ellene, megengedhetetlen eszköznek minősül-e. 
John Murray v. the United Kingdom 8 February 1996 
41 Megerősítette a Quinn v Írország, 47 para 
42 S.H. Naismith: Self-Incrminitaion-Fairness or Freedom? European Human Rights Law Review, 1997 Issue 3, 
Sweet & Maxwell Ltd., 229-236p 
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vizsgálati eljárás43 során kényszer mellett megszerzett válaszoknak a bírósági eljárás során a 
vádlott terhére, a vád bizonyítására irányuló használatát. Annak ténye, hogy a nyilatkozatokat 
a vádemelés előtt tette, nem akadályozza meg azt, hogy ezeknek a büntetőeljárás során történő 
későbbi felhasználása sértse az önvádra kötelezés tilalmát 
A Quinn v Írország esetben44 az IRA tagság gyanújával letartóztatott kérelmező esetében a 
Bíróság ítéletének 59. pontjában akként foglalt állást, hogy a biztonság és a közrend védelme 
nem igazolja egy olyan rendelkezés létét, amely a Konvenció 6. cikk (1) bekezdése által 
biztosított önvádra kötelezés tilalmát és a hallgatáshoz való jogot megfosztja lényegétől. A 
Heaney and McGuinness ügy lényegi hozadéka volt annak a tételnek a kimondása, hogy „A 
megsértett rendelkezés a Konvenció 6. cikk (1) bekezdése által garantált hallgatáshoz való jog 
és az önvádra kötelezés tilalma lényegét oltja ki”, azaz e jogok lényege nem sérülhet. Annak 
vizsgálata során, hogy vajon az eljárás megfosztja-e lényegétől az önvádra kötelezés tilalmát, 
a Bíróság a kényszer természetét és fokát, az eljárás során rendelkezésre álló eljárási 
garanciákat és azt, vizsgálja, mire használták fel a bizonyítékokat.45 
 
Konkludálva tehát annyi megállapítható, hogy sem a hallgatáshoz való jog, sem az önvádra 
kötelezés tilalma nem abszolút, így hatókörük és alkalmazásuk mindaddig módosulhat, 
ameddig e jogok lényegi tartalma nem sérül, azaz összeegyeztethető a tisztességes 
tárgyaláshoz való abszolút joggal.  
 
 
Összegezve: az önvádra kötelezés tilalma körében rendelkezésre álló strasbourgi esetjog 
áttekintéséből jól látható, hogy annak tekintélyes mérete ellenére, mind a jogszerűen 
megtagadható információk köre, mind pedig az önvádra kötelezés tilalma 
alkalmazhatóságának feltételei vonatkozásában – ügyspesifikus jellegű megközelítése által - 
további tisztázást és értelmezést igénylő kérdéseket hagyott nyitva a Bíróság. Mindazonáltal, 
a bizonytalanságok és a néhol ellentmondónak tűnő megállapítások ellenére is - a 
jogbiztonság irányába hatóan - alaptételként rögzíthető az eljárás tisztességes voltának 
követelménye, ami stabil irányadó mérceként állítható az elfogadható és elfogadhatatlan 
gyakorlatok, a figyelembe vehető és a figyelmen kívül hagyandó bizonyítékok elhatárolása 
körében is a jövőbeli gyakorlat számára. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
43 A Bíróság a Fayed v Egyesült Királyság ügyben hozott ítéletre való hivatkozással rögzítette, hogy a 
Konvenció 6. cikke nem alkalmazható a vizsgálati szakaszra43, mivel egy olyan követelmény, hogy az előzetes 
vizsgálat megfeleljen a Konvenció 6. cikk (1) bekezdése szerinti bírósági eljárás garanciáinak a gyakorlatban 
túlságosan akadályozná a pénzügyi és kereskedelmi területek hatékony szabályozását. 
44 Quinn v. Ireland (Application no. 36887/97) 21 December 2000 
45 Allan v. The United Kingdom(Application no. 48539/99) 5 November 2002, para44 
A Bíróságnak nem szerepe abban dönteni, hogy vajon egyes bizonyítékok – pl. a jogtalanul megszerzett 
bizonyítékok – elfogadhatók-e, vagy , hogy a vádlott bűnös-e. A kérdés, amelyet meg kell válaszolni az, hogy 
vajon az eljárás, mint egy egész, magában foglalva a bizonyíték megszerzésének módját, tisztességes-e. Ez 
kiterjed az adott eset szerinti jogsértés vizsgálatára. 
Ebben a kontextusban figyelmet kell fordítani arra is, hogy vajon a védelem jogát tiszteletben tartották-e, a 
kérelmezőnek volt-e lehetősége a bizonyíték kétségbe vonására, használata ellenzésére, tanúk kihallgatására, 
önkéntesen tett-e nyilatkozatot. 
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