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Észrevételek az Európa-Bír óság határozatához
nja Kreil ügyében

Az Európa-Bíróság - szokatlanul nyilvános visszhangtól kisérve -
Luxemburgbán, 2000. január ll-én történelrni döntést3 hozott a német-
orsági nők javara: a német törvények - melyek a nőket a fegyveres szol-
gálatból általános(ságb)an kizárjrák - az Európa-Tanács 1976, évi (761207
EWG 1976. 02.09.) egyenlő elbánásról szóló irányelveibe ütköznek. Ha az
ítélet a nemzeti-ig azgaási eljárásban aNémet Szövetségi Köztírsaságjog
erős elmarasztalás áhaz vezetne, akkor mindenekelótt a panaszos Thnja
Kreil sámára megnyílna az út a fegyveres erőkben történő fegyveres szol-
gálatra, ami végérvényes áttörését jelentené annak a fejlődésnek, mely a
60-as évek vége óta lassankén1 lépésről lépésre a fegyveres erók nők ré-
szére történő igen óvatos megnyílásához vezetell, és a jövőben már nem
képez akadály ozó körü lménf,

A nök feglrveres erőkben való szolgálatáLrrak engedélyezése iránti első
politikai követelések a 60-as évek második felére daálódnak. Ezek ered-
ményeként 1975. februrár 19-én Helmut Schmidt kormanyának Bundes-
kabinetje az akkori védelmi minisae1 Georg Leber javaslaával egyet-
értett, és jóváhagta, hogy orvosnők, fogorvosnők, gyógyszerésznők és
állatorvosnők a Bundeswehrben egészségügyi tisztekként szolgálatba
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léphessenek. A Soldatengeset/, valamint a katonai renddel és fegyelem-
mel kapcsolatos rendelkezések szükséges megváltoáatasa uán, 1975.
október l-jén kezdte meg szolgálaát a feg;rveres erők egészségügyi tisá-
jeként az elsó öt nő.

A következő évek viüii a fegyveres erők nők részére való - önként vál-
lalt kötel€zettség keretébeni - további (meg)nyitIísáról l988. júniusában a
hivatalban lévő védelmi miniszter, Prof, Rupert Scholz azon döntéséhez
vezetett, mely a nők részére az egészségügyi szolgálat valamennyi
ág(azat)ába való belépést lehetóvé tette.

1989 nyarrán lépett szolgálatba a Bundeswehrben az első ötven ön-
kéntes egészségügyi tisztjelölt nő, Gerhard Stoltenberg miniszter 1991-
ben megnyitotta nők részére az egészségiigyi, illetve a katonazenész-szol-
gálat tiszthelyettesi és legénységi állománykategóriáit,

A nők katonazenész-szolgáIatba állíása az alaptörvény értelmében -
arra való hivatkoással, hogy "a nők setuailyen eselben §em teljesúrheL
nek szolgólatot feglverrel" - helyes döntés volt mivel a katonazenész-
szolgálat (orság)védelem esetén megszűnik és az odatartozók egészségü-
gyi katonaként - tehát nem harcos-státuszban - tovább szolgál(hat)nak.
1992 óta a fegyveres erőknél az élsportoló nők ámogaása is létjogosult-
ságot nyert. A Bundeswehrben a nők a legmagasabb rendfokozatokat is
elérhetik: 1994-ben nevezték ki az eddigi egyetlen orvostr{bornoknót
Verena von Weymarn-t, a Bundeswehr Bonn-i Egészségügyi Hivatala
törzsének {önökét.

A cikk a továbbiakban a tí,rsadalmi (keret)feltételekkel (), az Európa-
Birőság haározatának bemutaüisával (II), Tanja Kreil konkrét igazgatás-
eljárási alternatíváival (It), az Európa-Bíróság bíráskodási illetékessége
haüí,raival (IV), az első nyilvános reakciókkal (V), a további pályázőkkal
kapcsolatos eljáLrás(ok)róI a tcirvényi változ(tat)ások életbelépéséig (VI),
az egyszerű törvények és igazgatási rendelkezések megváltoztaásának
feltételeivel (MI), hasonlóképp az alaptörvény megváltoztaüisa szük_
ségességének (VIII) elemzésével, majd összegzés után egy rövid
prognózisra (IX) vállalkozik.

4, soldat€ngeseE: §zolgáati törvény (A foíd.) A cikk a 2000. j6íuá! l9-ihelyzetet tüközi, a kéziíat
ckkoí lett leáíva. Késóbbi íeflcxiók ténylegesen már nem voItak figyel€mbe veheók, Értékes
észrevételeikért köszön9trt mondok Klaus Eichennek, svein-Eíik Beustemek, stefan Hoculna} és
wolfgang Haagemek.



I. Társadalmi fejlődés és európai integráció

A szövetsegi kormány parlamenti megkereséseke és választópolgári
kérdéseke - a nők fegyveres erőkbeni feg;rveres szolgálatból való kire-
kesztésének ind(ító)okairól - újra és újra az abbbí válas-t adta: a szövet-
ségi kormány nem hagyhatja figyelmen kívül, hogy a második világháboru
tapasztalatai (a nők Wehrmachtba történő segély-, illetve háborus szol-
gálatra való állam általí törneges és kényszerű behívásával) az alaptörvény
l2la cikkelyének rendelkezéseit, különösképpen a nők feryveres erőkbeni
"fegyveres szolgólaldnak tilalmót" lényegesen befolyásolták. Ezen
tilalom alapján a nők felmentést élveznek az alól, hogy feryveres konflik-
tus(ok)ban mint harcos(ok) résá vegyenek. Mint ilyenek, (mint harcosok)
jogosultak lennének, hogy az ellenségeskedésekben, vagyis a harci cselek-
ményekben közvetlenül reszt vegyenek. Am ezzel egyidejűleg fegyveres
katonai trfunadás legitim céljává (is) válnának. Mivel egy nemzetközi
fegyveres konfliktusban a szembenálló felek valamennyi tagia - az eEész-
ségügyi- és lelkész-szolgálat kivételével - harcos-állományú, (így) az alap-
törvény 12la cikkely 4, bekezdés 2. mondaának alkotmányos tiltása - a
nőknek a Bundeswehr egészségügyi szolgálatában való foglalkoztatása
által - be van tartva.

A katonazenész-szolgáIathoz tartozók ugyan személyesen nincsenek a
harcossátusz alól felmentve (nem élveznek kivételt), azonban a katona-
zenész-szolgálat (ország)védelem esetén mint önálló szervezet megszű-
nik, és tagjai az egészségüryi szolgálat állományába átkerül(het)nek. Ezért
kapnak a katonazenész-szoígálathoz tartozók a zenésdki)képzés rnellett
mindig egészségügyi kiképzést is.

A nők egyenjogúságának modemkori fejlódése - mely valaha 1972-
ben Theodor Gottlieb von Hippel "Über die bürgerliche Verbesserung der
||'eiber"J című értekezésével kezdődött - valójában egy tövises út volt,
melyet akadályozó momentumok, mint például az 1850. évi porosz
egyesüIési és gyülekezési törvény sem kíméltek. Ennek a törvénynek a 8§-
ban (például) az áll, hogy: "nőszemélyeknek nem szabad poliíikai egle-
süIaek glűlésein és ülése(zése)in részt venni''. Ez l908-ig volt változ-
taás nélkül érvényben.

A SPD volt az első párt Németorságban, mely elnökének August
Bebelnek a kezdeményezésére l89l_ben a nők szavazatí jogának köve_

5. Üb€r die b0€erliche verbes§erung d€r weibeí: A nók (álam)polgári h§lyzetének jobbí|Á§áról (A
ford.)
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telményét a párt programjába felvette, majd 1895-ben a Német Birodalmi
Gyűléún bóterjésaétte ;lső indítványát a nök aktív választójoganak

bóvezetésére. Ai alaptörvény 3, cikkely 2. bekezdés 1. mondatának egyen-
jogúsági parancsolaÜt, nevezetesen hory: "a nők _és 

a fétfiak eglenjo-
giak"-- á anács eredeti szavazatai ellenében - csak a parlamenti tanács-

6an képviselt négy politikusnónek köszönhető(en) a nők hrá,rom nyugati

zOnábú tOrténO |élááttan méretű mozgósíása, valamint tiltakozó levelek

sokasága utiín tudták érvényre juttatni.

Az idő múlásával a férfiak és a nők közötti egyenjoguság ugyan

lényegesen javul| és sok terüIeten magától értetődővé vált, ennek ellenóre

- ,ésr-b"n i szabadgazdaságban, a közszolgálatban, a közszferában és a

politikában - a nők iincsenJk aranyosarr képviselve,,és (meg)fizetve, Ezért
; Bundestag l994-ben az alkotmányt - egy űgynevez€tt staatszielbestimmung-
gal6 az a|áptöwény 3. cikkely 2. bekezdés 2. mondatában - kiegészítette:
-naz tíllam'lfunogátja a nők és a férJiak eglenjogúsdgónak tényleges

éményesítését éi oáahat a meglevő hátrónyok megszűntetéséfe ", Erre a
kiegéizítésre nem került volna sor, ha a férfiak és a nók közötti egyen-
jogiság mar minden területen realitás lenne. A kormánypártok koalíciós
mógálúpodása már a preambulumban - többek között mint közös célt -

lerágzíti hogy a nők és a férfiak egyenlő elbánását mind_ a munkában,

miná a társiáalomban meghatározó mértékben elő kívanja segíteni, A
koalíciós megállapodás VIII. fejezetében (" újabb előretörés a nőpoli-
tikában|l) részleteien felvrázolnak egy te§es akcióprogramot a nők egyen-

lő elbánásának javíttisára, (ám)de anélkül, hogy a fegyveres erők nők

részére történő tóvábbi megnyiuísának immár(on) akut kérdését felvetnék.

Mindezt kormány-nyilatkozat útján megerősítik, amelyet Gerhard
Schröder kancellár 1998. november 10-én a német Bundestagban közzé is

tett. Az alábbiakat mondta: "a szövelségi korruíny ruir 1999 kezdetén
<nők és a hivatás> címmel akcüprogrumot kezdeményez". Mellette
előterjeszt ery hatékony egyenlő elbánásról szóló törvényjavaslatot az esély-
egyenlőségre a képzéiben (különösképpen a jövőorienüált szakmáka) az
egzisztencia-teremtés segítésére és támogatrisrára is ügyelve.

Az Európai Unió tagállamai készségének politikai és jogi lerögzítése
- egy közöl ktil- és biztónságpolitikára - az Amsterdami szerződés élet,

UeÉpésevet jogi(lag) valósággá vált. Általa az Európai Unió tagállamai
elköielezték- magukat annali a közös célnak, hogy a közös értékek

6. stáÁ§zie|bestimmüng: állani célhatáíoznány (A foíd.)
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megórzésé! az Uniő bizt"onságának erősítését, a béke megóvását, a
nemzetközi együttrnűködés elősegítését, valamint a jogállamiság és a
demokrácia fejlesztését és erősítését, hasonlóképpen az emberijogok és az
alapvető szabadságjogok tisdeletbentartását megvalósítják. Az Európai
Unió amellett van, hory ennek érdekében közös szen,:zeteket hozzanak
létre. Az egykori NATO-főtitkár Javier Solana személyében fiítitkár lett
kinevezve a közös kül- és belpolitikai célok megvalósításának
elősegítésére. Az Európai Unió tagországainak nemzeti, egyéni próbál-
kozásai, törekvései (figyelemmel az emberijogok kérdésére is), ajövőben
tovább nehezednek, ha egyáltalán nem lehetetlenülnek el.

A fegyveres szolgálat tiltásának érve - mely megkímélte a nőket attól,
hogy fegyveres konfliktus esetén (ók maguk) mint |'harcosokl' abban részt
vegyenek, s ezáltal fegyveres támadás célpontjává váljanak - mar korábban
is kétes értékű volt. Ugyanis a minisztériumok és más kormányszervek (férfi
és női) alkalmazottai, hasonlóan a hadfelszerelési ipar munkaüírsaihoz
(akik ugyan nincsenek harcosstátuszban), egy feglrveres konfliktus esetén
mégis ellenséges tánnadás legitim céljaivá válnának (már amennyire a
szolgálat helyeke! a hadi szempontból fontos ipari létesítményeket (is) a
nemzetközi joggal megegyező módon üimadás émé), Ríadásul (még) - a
messzehordó fegl,verek és rakéák hatótívolságára, valamint az álíalá-
nosan változó (frontvonalok nélküli) háborús képre való tekintettel - kimu-
tatható, hogy a nők ezen kívül az ellenséges fegyverek hatísának (egyéb
helyzetekben) akkor is ki lennének téve, ha nem tartoznának "harcosslá-
tuszba'/.

II. Az Európa-Bíróság eljárása Tanja Kreil üryében

Az idő múlával 23 évessé lett, és elektronikai (elektronikus) vég-
zettséget szerzett Tanja Kreit l996_ban önként váIlalt szolgálatra jelent-
kezett a Bundeswehrbe, elektronikai javító_karbantartó munkakörbe. A
Bundeswehr személyügyi (törzs)hivatala pályá;aát elutasította arra való
hivatkozíssal, hogy Németországban törvényileg kizárt, hogy a nők fegy-
veres szolgálatot teljesítsenek. Kreil asszony emiatt panasá tett a Német
§zövetségi Közuársasá8 ellen a Hannoveri Közigazgatrási Bíró§ágnál, (töb-
bek között) kifejezésre juttaW4 hogy pályánaának kizírólag nemi hova-
tartoási ok(ok)ból való elutasíása az Európai Közösség törvényébe üt_
közlk, azaz jogsértö.

A Hannoveri Közigazgaüísi Bíroság szükségesnek tartotta az európai
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egyenlő elbánás irányelveinek igazgatási eljárás keretében történő
értelmezését, ezért a jógvitát íelfiiggeszwe a kérdést közbenső állás-
foglalásra az Európa-Bíróság eló terjesztette azzal, hogy vajon a
Soldetengesetz 1§ 2. bekezdés és a Soldatenbanfbahnverordung7 3/a§ ren-
delkezései - mely szerint a nók önként vállalt kötelezettség alapján csak
egészségügyi vagy katonazenész szolgálaíra hívhatók be - aá jelentik-e,
hogy a fegyvenel való szolgálatból minden esetben ki vannak zárva.

A szövetségi kormány szembehelyezkedett a petícióval arra való
hivatkozással, hogy a közösségi jog a Soldatengesetz és a Soldatenbanf-
bahnverordung kérdóses rendelkezéseivel nem áll ellentétben, azok ugya_
nis a nók feglveres szolgálatból való kirekesaésének alkotmányjogi
parancs(olat)ával összhangban vannak, másfelől a közösségi jog elvileg
nem érvényes a védelmi kérdésekre, azok ugyanis a közös kül- és bizton-
ságpolitika részét képezve megmaradtak a tagállamok szuvereniásában.
Mindenesetre a németjóg szóban forgó szabályozása(i) - az irányelvek 2,
cikkely 2, bekezdése szerint _ helyónvalónak (korrektnek) bizonyulhatnak.
Miként az Európa-Bíróság már Sirdar (Nagy-Britannia) esetében megál-
lapította, a tagállamok jogosultsága aztjelenti, hogy külső és belső bizton-
ságok garanálására megfelelő intézkedéseket hozhatnak, de nem egy-
szene, (ne)hogy az ilyen rendelkezések a közösségi jog alkalmazását
(használatát) teljesen kiszorítsák, Az Amsterdami szerződós a közbizton-
ság és a közrend területén csak rendkívüli, egyedi €setekben tesz kivételt,
amely nem áll fenn a közösségi jog előírási lrasználatának mellőzésére
irányuló esetekben (és területeken). Kreil asszony esetében az irátyelv
tehá1 alkalmazható.

Az Európa-Bíróság ezenkívül már korábban megállapította, hogy
valamely nemhez való tartozás a loglalkoaatási viszony(ok)ra (miként
egy felügyelő vagy főfelügyeló esetében a fogvatartó intézményekben,
vagy meghatározott feladatokra a rendőrségnél, illetve a speciális harcoló
egységeknél való szolgálat esetében is) eIengedhetetlen (elóXeltételt jelent-
het. A Hannoveri Közigazgatási Bíróság előterjesztésére, az európai
közösségi jogban (is) érvényes iráryelvek viszonylagosságára, továbbá a
tagállamok kötelez€ttség€ire fi gyelemmel az Európa-Bírósá E @zért) űgy
döntöü, hogy az egyenlő elbánás elvének (már amennyire lehetséges) a
(köz)biztonság követelményeiveI összhangba hozása, vagyis a nőknek a
katonai alkalmazásból való csaknem teljes kirekesztése beleütközik az
egyenlő elbánás irárryelvébe.

?,soldatenlenfbahflveroídlng: katonai páyafutással kapcsolatos r€ndelet (Á foíd,)
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A széles nyilvánosságot látott vélemény ellenére nem a Bundeswehr
akadályoáa eddig a nők további katonai pá|yáka való beállíüísát. A német
Bundestag amely a kérdéses törvényi szabályozás(oka)t és alkotmányos
rendelete(ke)t me ghozta (megszavazta), ezideig nem volt képes a fennálló
rendelkezések megváltoztatásával megbirkózni. Az FDP javaslatát, hogy
az alaptörvény l2/a cil&ely 4. bekezdés 2. mondaüít pótlás nélkül helyez_
zék hatrályon kívül, ezideig a Bundestagban csak első olvasatban üir-
gyalák, és ajavaslatot a plenáris ülésen való megvitatás után az illetékes
bizottságokhoz továbbították.

A Bundeswehr, mint a végrehajtó hatalom része, az alaptörvény 20.
cikkely 3. bekezdése sz€rint kötve van a joghoz és törvényhez, köteles a
fennálló törvényi rendelkezéseket betartani.

Kreil esetében - a további jo8yiáktól fiiggően _ más reakciók kívá_
nato§ak, mint az új női pályrázókkal szemben, hory a katonai (élet)pálya
jövőbeni szolgáíati helyei ne csak az egészségügyi vagy katonazenész
szolgálat(ok)hoz, hanem más, vagyis csapatszolgálati beosztásokhoz (is)
tartozzanak,

III. További eljárás Tanja Kreil üryében

Tanja Kreil (közigazgaási eljárási) ügyében a Hannoveri Közigaz-
gaüísi Bíóságnak figyelembe kell vennie az Európa-Bírósá g haározatát;
ez a - Hannoveri Közigazgaási Bíróság részéről benyújtott jogi kérdésre
meghozott - döntés ugyanis a szövetségi kormányra Kreil asszony ügyében
jogilag jelenleg még nem kötelezó, hanem csak a Német Szövetségi Köáár-
saságot eg1 a nemzeli közigazgatási j ogviüíban elmarasztaló döntés j ogerőre
emelkedése uüír válhat azzá.

A Hannoveri Közigazgatási Bíróságnak ana is lenne lehetósége, hogy
Kreil asszony panaszát elutasítsa, mivel az a jelenlegi alkalmassági
irányelvek legnyilvánvalóbb követeIményét nem teljesíti. Egy panaszelu-
tasító hatrá,rozat azonban azza| is járhat(na), hogy a legfiatalabb női érdek-
lődők ellenében Kreil asszonyról - miként aá már időközben kinyilatkoz-
ta - esetleg kiderülne, hogy a fegyveres erőknél való szolgálat dolgában
(többé) már nem tanúsít érdeklődést.

Valószínű azonban, hogy az Európa-Bíróság döntési indokaira
hivatkozva a Hannoveri Közigazgatási Bíróság helyt ad a panasznak, ami
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aá jelenti, hogy Kreil asszony pályázaát ahatfuozat jogeróre emelkedése
után - a döntéshozó bíróság jogi indoklására tekintetrel - az illetékes
hatóságok írjra nírgyalhatnák, új döntést hozhatnának. A Hannoveri
Közigazgaüási Bíróságnak uryanis nem szabadna a Német Szövetségi
Köztársaságot arra ítélnie, hogy Tanja Kreilt munkába (szolgátatba) állít-
sa. Egy ilyen ítélettel a bíróság saját mérlegelését helyezné azon mér-
legelés helyébe, amelyet csak az illetékes személyügyi hatóságok tehetnek
meg.

Lehe§éges lenne az is, hogy a Szövetségi Kormány és a Szövetségi
Védelmi Miniszérium fellebbezesi jogorvoslattal, vagy rendkívüli peror-
voslattal éljen, és a Szövetségi Közigazgaüási Bíróság eddigi állandó
bíráskodrisi gyakorlatrára tekintettel az egyenlő elbánás irrá,rryelvének az
(orság)védelem területén való " nem alkalmazhatóságár'' kifogásolja. A
fellebbezési vary felülvizsgálati fórum (a maga részeről) az eddigi
nemzeti jogszolgáltatási gyakorlatnak megfelelően eldöntené, vagy a kéí-
dést - hogy az Európa_Biróság döntése a Német Szövetségi Közlársaságot
köti-e, illetve hogy az azEurőpa-Bííóság illetékességét nem haladja-e meg
- az alaptörvény l00. cikkely l. bekezdése §zerint a Szövetségi Alkot_
mánybíróság elé terjeszthetné,

IV. Az Európa-Bíróság jogszolgáttatási illetékességének határai

A Szövetségi Alkotmánybíróság az űgynevezelt Maastrichti-ítélettel
kapcsolatban fenntartotta magának a jogot annak megvizsgálrására, vajon
az európai intézmények és szerve(zete)k jogi aktusai a részükre biáosítottlfelságjogok korlátai között maradnak-e, vagy túlnőnek azon. Egy
értelmezés ugyanis, amely felér egy szerződéskibóvítessel, nem lehet Német_
orságra kötelező haíályú. Az Európa-Bíróság döntését egy, a munka-
joghoz hozzárendelhető irányelv alapján hoáa, amellyel (azonban) - a
döntés nemzeti jogerőre emelkedése esetén - a honvédelem területén
szeleskörű strukfu ra váltoásokat okozhat.

Az Európa-Bíróság azonban - sem az Amsterdami-szerződés 220.
cikkelye, sem az Európai Uniós Szerződés li, cikkelye alapján - nem tud
felmutani egy , a tagállamok irányába ható kompetenciára-utálást a kül- és
belpolitika vonatkozásában, ezáltal jogi szempontból kérdéses, hogy a
Hannoveri Közigazga!ísi Bíróság által benyújtott kérdésben az Európa-
Bíróság egyáltalán dönthet_e, vagy nem (inkább) - miként az a Szövetségi



Kormány is nyomatékosan kinyilatkoa(att)a - illetéktelenül járt el, és a
beadvritryt megválaszolatlanul kellett volna hagynia.

Semmit sem változtat az, hogy az Európa-Bíróság hatrirozaüiban kifej-
ti, hogy az Amsterdami_szerződés alkalmaáatósága alóli kivételek a
(köz)biztonság terén is csak igen meghatározott, igen rendkívüli esetekre
érvényesek, ugyanis a szerzódés kivételes esetekre vonatkozó
szabály(ozrás)ai csak azuüín bímánakjelentőséggel, ha a szeródés (a maga
részeről) alkalmazható lenne. Az Európa-Bíróság tízoldalas''döntvé-
nyében|| valójában (azonban) ery vitára okot adó magyaráaatoí ad, azzal
az eldöntendő kérdéssel, (hogy) vajon az ő illetékessége - egy állam kül-
és belpolitikai szabályozÁsai esetében, melyh€z a védelem területe vitat_
hatatlanul hozzáíafiozik - fennáll-e, vagy sem.

Ez érvényes a tagállamok készségét rögzitő azon Európai Uniós -
szerződés ellenére, hogy egy közös kül- és biáonságpolitikát való-
sít(s)anak meg, melynek a célja többek között a közös értékek megóvása,
a biztonság erósítése és a béke megvédése. Ugyanis az a készség, hogy az
ismertetett célok elérésére törekedjenek, nem pótolja az eddigi "neinzetijogosltvánlok'| Európa-Bíróságra való szükségszerű átruházását, amely
eddig nem is történt meg, Igaz ugyan, hogy az Európa-Bíóság dönése
ellen eddig nincs kilátísban |'európaí he$reiguíttis||.

V. Az első reakciók

Rudolf Scharping védelmi miniszter az Európa-Bíóság döntésének
első reakciójaként máris kijelentette, hogy a döntésjogi és poiitikai kihaá-
sait, valamint a Bundeswehr megnyitrásához sziikséges intézkedéseket a
nők önként vállalt szolgálatának elősegítése érdekében megvizsgálják. Elr
követően eldöntik, milyen további pályákat nyithatnak meg a nők iészere.
Elvileg a Bundeswehrt a maga teljes sokféleségében a katonanők sámára
szabaddá tehetnék. Jó ind(ító)okok vannak azonban arra, hogy olyan
speciális területek, amelyek különleges fizikai-testi felkésztiltségii kíván-
nak - mint például harci-úszóké - kivételt képezzenek.

Az Európa-Bíróság döntése kérdések egész sorát veti fel: így Prof.
Rupert Scholz korábbi védelmi miniszter ismételten utalt arra, hogy az
Európa_Bíróság a nemzeti hadijog és a honvédelem jogi kérdéseiben nem
illetékes. Angelika Beer a ''zötdektől|' az egész Bundeswehr önkéntes
hadsereggé való átalakítását (férfiak és nók sámára azonos bejutási
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lehetóségekkel) és a hadkötelezettség megszíintetését kívánja. Verena
Wohlleben SPD-politikusnó mindkét nem hadkötelezettsége érdekében
sáll síkra, Prof. Hertha Dáubler-Gmelin igazságügyi miniszterasszony
úry véli, hogy nincsenek megfelelő okai a hadkötelezettség megszűn-
tetésének. Paul Breuer CDU-politikus elutasítja a nők hadkötelezettségét.
Claire Marienfeld a német Bundestag honvédelmi megbízottja valamennyi
rendfokozatnak a női pályánók részére való elérhetőségéért sáll síkra. o
azonban általános hadkötelezettség csak férfiak reszere történő fenntartá§a
mellett van, és kiáll a fegyveres erók önkéntes női pályráaók részére törté-
nő megnyiuisa mellett. Bernhardt Gertz ezredes a Bundeswehruerband
elnöke úgy véli, hogy a törvényhozók éppenséggel jogosultak az általános
hadkötelezettséget a férfiak sámára fenntarlani, a hölgyek részére pedig
csak a fegyveres erőkbe való önkéntes belépés lehetőségét elősegíteni. Az
Európa-Bíróság ítéletét követő napok óta egész Németorságban nem
csendesednek a hadkiegészító hivatalok telefonjai: néhány nö azonnal
eryenruhá! harckocsizó vagy helikopter kiképzest szeretne. Sőt ejtőer-
nyős-vadász alakulathoz is regisztráltak mrir pályrázatokat. Az érdeklődő
nők részben szakma nélküli végzős iskolások, de olyanok is akadnak, akik
elektronikusként, eladónóként, titkámőként vagy szakácsnőként már (egy)
szakképesítést szereáek. A női pályIázókat - hivatkoással az érvényben
lévő jogi helyzetre - egyelőre (csak) biztatgatják (hitegetik).

VI. Eljárás új pályázatok e§etében

A további női pályázókat tekintve - akik a maguk részéről a fegyveres
erők felvételt elutasító döntése ellen még nem éltek panasszal - ugyanis a
jelenlegi jogi helyzet mindaddig fennáll, míg nem lépnek érvénybe
törvényi változások. A személyügyi (feldolgozó) munkát végző szolgálati
helyek arra lettek utasítva, hogy a nőktől bérkező kérelmeket (amelyek a
még érvényben lévő törvények megváltoz(tat)ása elótt, egy, még ezután
megnyitandó pályára érkeztek) illetve a katonaerók pályamódositris (
csere) ügyében beérkező kérelmeit fogadjá.k el, és a kérelmezőket a jogi
helyzetről níjékoztassák.

Az üryintézők úgy vannak (azonban) eligaziFta, hory a kérelmek
elbínílására csak a törvényes rendelkezések megváltoáatá§a után kerül
sor, Amennyiben egy pályáaó azonnali döntés előtt áll(na), le kellene mon-
dania, el kellene állnia kérelmétől. Nőipályáaőkfelvéftele ezért (valószínü)
csak a következö évben válik lehetségessé,



VII. Szükséges-e az eryszerii törvények megváltoztatása?

Amennyiben a szövetségi kormány politikai döntés alapján az
Európa-Bíróság álláspontjának gyakorlatilag meg akar felelni, úgy a
mostani törvények megváltoáaás éppúgy szükségessé válik, mint egyes
rendeleteké, mint például a Soldatenbanfl ahnverordnung-é. Minden olyan
éwényben lévő rendelkezés megváltoztatísa szükséges, amely a női
pályázók feryveres erőkbe való belépését az egészségügyi vagy a katon-
azenész- szolgálatra kor|átozza,

VIII. Szükséges-e az alaptörvény megváltoztatá§a?

Kórdéses, hory a szövetségi kormány által a fegyveres erőknek a nők
önkéntes szolgálata érdekébeni (alapvetően valamennyi terülehe kiter-
jedő) megnyiüísára hozott politikai elvi-döntése utan az alaptörvény
megváltoáaLisa egyáltalán szükséges-e, vagy elégséges az alaptörvény
l2la cikkely 4. bekezdés 2. mondaüínak európajogkonform átinterpre-
álása, melynek eredményeként csak a nök fegyveres kényszersznlgá|aá,
nak tilalma maradna meg, az önként vállalt fegrveres szolgálat azonban a
jövőben már nem esne tilalom alá.

Ez a sajátos nézet átsiklik afelett, hogy azok a nők, akiket kényszer-
szolgálatra csak az állandó jellegű katonai kőrház-szewezetekhez szabad
behívni, a szolgálati kötelesség teljesítése során nincsenek katona-sá-
tuszban. Az alaptörvény lZ/a cikkely 4. bekezdés 1. mondat szerint a nők
észére csak civil szolgálati kötelezettség van meghaározva, melynek
keretében a 'feglvertel való szolgólar" eleve kiesik. Ezért is nem vonat-
kozhat az alaptörvény 12la cikkely 4. bekezdés 2. mondata a 12la cíkke|y
4. bekezdés l. mondaának tényállására.

Ezért valójában a rendelkezés eddigi normatartalmától íiigg: az
uralkodó nézet al hogy az alaptörvény 12la cikkely 4 bekezdés 2. mon-
data - az eddig érvényes szövegváltozatban - a nők részére a fegyveres
erőkben az önként vállalt fegyveres szolgálatot (meg)tiltja, Az alkotrnány
rendelkezésének az a célja, hogy a veszélytől minden olyan nőt megvéd-
jen, aki aktív részvételével bármilyen háborus konfliktusba - különösen a
front területén- be(le)kapcsolódik. Ennek okrirr teljesen lényegtelen, hory
a fegyveres szolgálatot önkéntesen, vagy nem önként vállalt kötelezettség
keretében kellene-e a nőknek teljesíteni. Az (uryanis) mindkét esetre
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(meg)tiltott. Ez fele| meg a Szövetségi Közigazgatasi Bíróság (állandó)
bíráakodási gyakorlatának. Az 1956 óta a mai napig hivatalban volt ( és

lévő) minden kormány az állami praxist ene a - jogszolgáltaási gyakor-
latban eluralkodott - nézetre alapozta, hory a nőket a feglreres erőkbe
történő belépésből (1975 óta a katonazenész és az egészségügyi szolgálat
kivételével) kizárja. Amennyiben az alaptörvény l2la cikkely 4 bekezdés
2. mondatít akarjá,k változatlan szöveggel átinterpretálni, az azt a benyo-
mást kelti, mintha az idevonatkozó alkotmányjog vag] tetszés szerint
manipulálható, vagy az négy éltizeden kereszttil az állatrti gyakorlatban
tökéletesen félreismerték. Ezenkívül az átjlnteípíeálesra kerülő előírás
gyakorlati jelentősége is kérdéses lenne, mivel az alaptörvény megfelelő

" ké nyszenzllgóIato( ka) í'| nem ismer.

Az Európa-Bíróság Sirdar és Kreil ítéleteinél úgy foglalt állást, hogy
az adott tevékenységek gyakorlrásának körülményei és módja alapján a
nőknek a speciális harcoló egységekből való szolgálat alőli kizárása az
Európa Tanács egyenlő elbánási iranyelvei 2 cikkely 2. bekezdése szerint
indokolt lehet. A nemzeti hatóságok azonban meghatározott mérlegelési
szabadsággal (mozgástén€l) rendelkeznek (ana az esetre), amikor ery
tagállam (köz)biztonságfioz szükséges intézkedést (meg)homak.

Ezenkívül európa-jogilag elfogadott a nők kizárása az olyan
kötelékekből, metyeknek tagjai a legelső vonal(ak)ban kell, hory tényked-
jenek, és kivétel nélkül e célból vannak felvéve és kiképezve. Az ide fel-
vett katonák alkalmazhatóságának sokszínűsége (sokfélesége) azt bi-
zonyitja, hogy ezek a kötelékek kizarólag férfiakból állnak.

Az alaptörvény 12/a ciVkel4. bekezdés 2. mondaüinak pótlás nélküli
törlése - miként azt az FDP javasolta - figyelmen kívül hagyja a mérlegelés
szabadságának lehetőségét, mert a fenntartás nélküli egyenjogúság
érvényesítésének - az alaptörvény 3. cikkely 2. bekezdés 2. mondaüíban
való - kifejezésre juttaüísa miatt az alaptörvény l2la cikkelyében ery
megújított, ezúttal két§égtelenül enyhített eryenlőség-jogi különnorma
nélkül fennállna a veszély, hogy a Szövetségi Alkotrnánybíróság helyt
ad(hat)na eg;z nö kérelmének a fegyveres erőkbeni korlátozísmentes
feg5rveres szolgálatra.

Ebből az következik, hogy jogi és katonai szempontból szükséges az
alaptörvény l2la cikkelyében - hasonló módon mint az új 5. bekezdés
esetében az eddigi 5. és ó. bekezdések 6. és 7. bekezdésekké válnárrak -

egy új eryenlőségjogi különnormát megalkotni, és ennek segítségével a
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szükséges differenciálrásokat a fegyveres erők készenlétének fenntartására
elvégezni.

Ha az Európa-Bíroság döntése a Német Szövetségi KözLírsasággal
szemben jogi kötelezettség vállalással járna (pl. egy megfelelő nemzeti
ítélet jogerőre emelkedése utrin), vagy a szövetségi kormá,rry politikai és
társadalmi okokMl a feg5rveres erők nők szolgálata érdekébeni megnyi-
üását érvényre akamájuttatni, (akkor) felvetődik a kérdés, hogy szabad-e a
fegyveres erők megnyilisát a nők önként vállalt belépésére korlátozni,
vagy az általános hadkötelezettség bevezetése lenne (inkább) indokolt a
nök esetében is?

A politikai akarat jelenleg az első altematívát részesíti előnyben. Ez
az Európa-Bíróság szakvéleményének is megfelelne, amely csak a nők
általános(ságbani) kizárásátt gyakorlatilag a fes/veres erők szinte vala-
mennyi pályájára való bejutástól, mint az egyenlő elbánás irrinyelveivel
szembeni vétséget kifogásolja. Uryanakkor nem követeli mindkét nem
általános hadkötelezettségének bevezetését.

É,rdemleges okok szólnak amellett, hogy a nők fegyveres erőkbe tör-
ténő önkéntes belépését az ismertetett módon elősegítsük, az általános
hadkötelezettséget pedig eddigi formájában (és terjedelmében) fenntart-
suk: a nők viselik a fő terhet a gyermekek vllágrahozatzlával és felne_
velésével, felvállalva ezzel egy gyakran alábecsült trirsadalmi hozzí-
járulást, amit a férfiak biológiai okokból nem teljesíthetnek, vag; a gyer-
meknevelés során nem akamak teljesíteni.

Ezért az alkolmányváltozás menete során megtermtődhetne egy új
eryenlőségjogi különnorma, amely a feryveres erök szempontjait és
érdekeit tekintetbe veszi. Ez az alábbi*, szerint hangozhatn a: "A (kauna)nők
részére meghatározottfeglveres szolgtiluokat eléthetővé szabadna tenni,
már amennxire azok - glakorhisuk tttóQa és körülményei miatt - a
Jegneres erők készenléti állapotónak |enntartásóhoz feltétlenül szük-
ségesek. A továbbiakat egl szövet§égi lörvény szabályoua"

Az általános hadkötelezettség mindkét nem részére való bevezetése
jelenleg sem jogi, sem politikai, sem pedig társadalmi ok(ok)ból nem
indokolt. A ferfiak és a nők teljes eryenjogúsága természetesen aáltal is
elérhetó lenne, ha az általános hadkötelezettséget teljesen eltörölnék,
miként aá Angelika Beer (is) követeli. Ez azonban jelenleg aligha ||több-

ségképes", amint azt az igazságigyi miniszter asszony és Helmut
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Wieczorek védelmi bizottsági elnök első megnyilatkozIásai (is) aláá_
masztják,

_ Amennyiben a szövetségi kormány elhatilrozll,á magát, hogy a
feg5,veres eróket a nők önkéntes fegyveres szo|gálatára megnyitja, hógy
eáltal az Európa-Bíóság ítél€tének megfeleljen, annak adott eietben á
biaonságpolitika _ azon belül (is) elsősorban a honvédelem - területén
szelesköníí konzekvenciái lennének. Ilyen magatarüíssal precedens értékű
es€t teremtődne, az Európai Unió szerveinek megengedett lenne, hogy az
ún. szekunder közösségijog útján közvetlenül befolyást gyakoroljanak az
európai jognak még nem alárendelt honvédelem területére. Ezáltal a
jövőben adott eset(ek)ben az európai restrikciók a kömyezewédelem, az
adatvédelem vagy a munkavédelem, nemzetileg a honvédelem terén is
fi gyelembe vehetők lennének.

IX. Osszepés és prognózis(ok)

Ha az európajog fejlődése és az aktuális politikai jel(zés)ek nem telje-
sen csalnak, a német fegyveres erők 2001-ben majdnem valamennyi cia-
pat- vagy fegyvememnél az önkéntes szolgálatra pályrázó nők felvétele
meg fog kezdődni. Az általános hadkötelezettség eltörlése belátható időn
belül éppoly kevéssé fog bekövetkemi, mint az általános hadkötelezett§ég
nőkre való kiterjesztése. Ennek eredményeképpen a szövetségi kormány
az Európa-Bíróság szakvéleményének meg fog felelni. Hogy az Európa-
Bíróság döntése Tanja Kreil közígazgatási eljárási ügyének a Hannoveri
Közigazgatási Bíróság előtti jogerős lezárásáig jogilag valóban elfogadás-

1a ,t9riiJ-e, majd meglátjuk. Á szükséges tönényi, szervezésí és-egéb
indokolr elő(hészűa munkáIauk - a fegtveres erők nők javdra töitenő
megnyitására - máris megkezdődtek egl, a szövetségi védelmi míniszűri-
um vezetésével feldllítotl kormány munkacsoporlbu, Függetlenül attől,
hogt sor kerül-e a Hannoveri Közigazgatási Bírósóg Nitttet Szövetségi
közrársa§ágot elmarasztaló döntésére, vagt hogl a szövetségí kormáiy
sűjáí hatásköfében kezdeményezi a nők feglvetes erőkbeni önkéntis
szolgóIata jövőbeni engeüllezésének szabállozdsát, az már most bizo-
nyos: Tanja Kreil bízíos, hogt helyel kap a Német Szövetségi Közűrsasdg
jogtörténetébea.
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