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Az Európai Emberi Jogi Bíróság Hivatalának vezetője különleges
intézkedéseket javasol a szolgálati nyugdíjakkal kapcsolatos
magyar ügyek kezelésére
Erik Fribergh, az Európai Emberi Jogi Bíróság Hivatalának vezetője az alábbi közleményt
adta ki.
„2011. december közepe óta a Bírósághoz közel 8000 olyan ügy érkezett, amely a
fegyveres és rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjait megillető, korhatár előtti
szolgálati nyugdíj-jogosultsággal kapcsolatos. Valamennyi ügy lényegében azzal
kapcsolatos, hogy a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár
előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény a
kérelmezők korábban adómentes nyugdíját a 16%-os jövedelemadó hatálya alá tartozó
korhatár előtti ellátásra, illetve szolgálati járandóságra változtatta. A kérelmezők azt
kifogásolják, hogy ez sérti a javak békés élvezetéhez fűződő jogukat, illetve az
intézkedés diszkriminációt jelent más csoportokhoz képest. Panaszuk alapjául elsősorban
az Egyezmény Első Kiegészítő Jegyzőkönyvének 1. Cikke, illetve az Egyezmény 14. Cikke
szolgál.
A benyújtott kérelmek számára tekintettel a Bíróság nem tudja feldolgozni a
beadványokat a szokásos ügymenetben. Ezért elengedhetetlen, hogy a kérelmek
benyújtására nemzeti szinten összehangoltan, korlátozott számú képviselő által kerüljön
sor. A Bíróság ezért azt javasolja az érintett magyar szakszervezeteknek, hogy a
kérelmek kerüljenek csoportosan újra benyújtásra, illetve mellékelve tartalmazzák az
egyes kérelmezők nevét és adatait olyan formában, amely lehetővé teszi, hogy azokat a
Bíróság nyilvántartása hatékonyan feldolgozza.
A további eljárásban a Bíróság egy vagy néhány kérelmet vezető ügyként, soron kívül
fog megvizsgálni, a többi ügy pedig függőben marad e vezető kérelem, ill. kérelmek
elbírálásáig, és bennük jelenleg nem kerül sor semmilyen eljárási lépésre. Azok a
kérelmek, amelyeket nem az érintett szakszervezeteken keresztül nyújtottak be,
egyelőre nem kerülnek iktatásra. Az egyéni kérelmek benyújtási időpontjának
meghatározásakor elvben a Bírósághoz való folyamodás dátuma lesz a mérvadó,
függetlenül attól, hogy a kérdéses kérelem a szakszervezeteken keresztül érkezett-e. A
Bíróság Hivatala azonban egyelőre nem értesíti az egyéni kérelmezőket kérelmük
iktatásáról. A Bíróság továbbá nem válaszol az ügyekkel kapcsolatos egyedi
megkeresésekre, de internetes honlapján a vezető üggyel kapcsolatban megfelelő
időközönként információkat fog közzétenni.”

Ezt a sajtóközleményt a Bíróság Hivatala bocsátotta ki, és az semmilyen formában nem
köti a Bíróságot. A Bíróság határozatai, ítéletei és a működésével kapcsolatos egyéb
információk megtalálhatók a www.echr.coe.int honlapon. Amennyiben folyamatosan
értesülni kíván a Bíróság sajtóközleményeiről, szíveskedjen feliratkozni a Bíróság RSS
hírcsatornájára.
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A strasbourgi székhelyű Európai Emberi Jogi Bíróságot 1959-ben hozták létre az
Európa Tanács tagállamai az 1950-ben létrejött Európai Emberi Jogi Egyezmény
állítólagos megsértéseinek vizsgálatára.
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