Az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítélete a kötelező oltásokról
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Az Emberi Jogok Európai Bírósága (European Court of Human Rights – ECHR,
Strasbourg) az Emberi Jogok Európai Egyezménye (1950) betartásának felügyeletére
létrehozott bíróság. Az Európa Tanács által elfogadott egyezménynek a Tanács mind a
47 tagja részese. A bíróság magyar tagja Paczolay Péter.
Kötelezővé lehet tenni az oltásokat egy demokratikus társadalomban, áll az Emberi
Jogok Európai Bíróságának ítéletében. Első ilyen döntése mérföldkőnek számít, amely
egyben azt is jelenti, hogy az európai országok a koronavírus elleni oltásokat is
kötelezővé tehetik.
„[Ezek] A ... lépések szükségesnek tekinthetők egy demokratikus társadalomban” – áll az
Emberi Jogok Európai Bíróságának (EJEB) ítéletében a kötelező oltások kapcsán. A
jelentős mérföldkőnek számító döntést cseh családok keresete után hozták meg, akik
szerint gyerekeik kötelező beoltása leegyszerűsítve az alapvető emberi jogok
korlátozásának számít.
A bíróság azt is kimondta, hogy a cseh kötelező oltási rend összhangban van a gyerekek
érdekeivel, számolt be az AFP. „A cél az kell, hogy legyen, hogy minden gyermek védve
legyen a súlyos betegségek ellen, oltással vagy nyájimmunitás által”– tették hozzá.
A bíróság kizárta, hogy a kötelező oltásokkal megsértették volna a magánélethez fűződő,
„Az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló egyezmény”-ben
megfogalmazott jogokat. Ez a szervezet első ilyen jellegű döntése.
Az ítélet „megerősíti a kötelező oltás lehetőségét a jelenlegi Covid-19-járvány körülményei
között” – mondta Nicolas Hervieu, EJEB-re szakosodott jogi szakértő a hírügynökségnek.
Csehországban törvény írja elő a gyerekek kilenc betegség ellen történő beoltását. Így
például a diftéria, a tetanusz, a szamárköhögés, a hepatitis B és a kanyaró ellen is. A
keresetet olyan cseh szülők nyújtották be az EJEB-hez, akiket megbírságoltak gyerekeik
beoltatlansága miatt, vagy akiknek a gyermekeit épp emiatt nem vették fel az óvodába. A
globális járvány közepette sok helyen vita van arról, hogy kötelezővé kéne-e tenni a
koronavírus elleni oltásokat. Ha ugyanis sokan nem akarják beoltatni magukat, az veszélyt
jelenthet a többiekre is. Magyarország januárban elköteleződött amellett, hogy a
koronavírus elleni oltást nem fogják kötelezővé tenni.
A 17 bíró közül az egyik különvéleményt fogalmazott meg, egy másik tartózkodott.

