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Gustave Courbet francia fes-
tő L’Origine du monde (A 
világ eredete) című művét so-
kan a világ egyik legprovoka-
tívabb festményének tartják. 
Az 1866-os alkotás egy női 
nemi szervet ábrázol premier 
plánban, és ma a Musée 
d’Orsay egyik leginkább láto-
gatott kiállítási tárgya. Már a 
megalkotása utáni időben is 
viták övezték, és csak jó 120 
évvel később, 1988-ban 
állították ki először 
nyilvánosan.1 

2011-ben egy francia álta-
lános iskolai tanár, Frédéric 
Durand-Baïssas a kép történe-
téről szóló linket osztott meg a 
Facebook-on, amelyhez magát 
a képet is csatolta. A Facebook 
– szinte azonnal a feltöltés után 
– törölte a képet, mondván, 
hogy pornográf tartalomról 
van szó. Emellett – mindenfajta 

előzetes figyelmeztetés vagy 
indoklás nélkül – Durand-
Baïssas felhasználói fiókját is 
letiltották és törölték a mode-
rátorok. Ő perre vitte a kérdést 
egy párizsi bíróságon: kereset-
levele szerint a Facebook cen-
zúrázta az általa feltöltött tartal-
mat, ami ráadásul művészi al-
kotásnak minősül, így a porno-
gráfia vádja sem állhat meg. 
Sérelmezte azt is, hogy nem 
kapott indoklást a cég mode-
rálási döntéséről, illetve elvesz-
tette több száz Facebook kap-
csolatát és korábban feltöltött 
olyan tartalmait, amelyeknek 
jogszerűségét senki nem 
vitatta. Álláspontja alapján 
mindezek miatt jelentősen 
sérült a véleménynyilvánítási 
szabadsága, amiért 20.000 
eurós kártérítésre is igényt 
tartott. A Facebook elsőként a 
francia joghatóságot vitatta, 
hiszen a Felhasználási Feltéte-
lekben (FF) –, amelyet minden 
felhasználónak el kell fogadnia 
az oldalra való regisztrációkor – 
szerepelt, hogy a jogvitákat az 
amerikai cég székhelyén, Kali-
fornia államban kell rendezni. 
Másrészt ugyanebben az FF-
ben a felhasználók elfogadják 
a Közösségi Alapelveket (KA), 
amely szerint az oldalon tilos a 
meztelenség mindenfajta – 
akár művészeti alapú – megje-
lenítése. Harmadrészt a cég 
teljes mértékben elutasította a 
cenzúra vádját, és nem szólás-
szabadsági kérdésnek, hanem 
szerződéses nem teljesítésnek 
keretezte a meztelenségi-
klauzula megsértését, így a 
tartalom eltávolítását és a fiók 
felfüggesztését a kötelmi jog 
alapján ítélte meg. 

Álláspontjának egyértelmű-
sége ellenére a Facebook az 
összes jogi lehetőségét ki-
használta a következő évek-

ben, hogy ne kelljen egy fran-
cia bíróság előtti eljárásban 
részt vennie. A kizárólagos 
amerikai joghatóság fenntartá-
sának elsődleges oka a céggel 
szembeni pereskedési hajlan-
dóság és lehetőség földrajzi 
minimalizálása volt. Ugyanak-
kor azt is figyelembe vették, 
hogy amennyiben nem ameri-
kai joghatóság előtt perlik, az 
akkora már világméretűvé nőtt 
techmammut eltérő jogrend-
szerek és jogintézmények 
hálójában találja magát, és a 
korábban felállított jogi 
immunitása2 is megkérdő-
jeleződhet. 

2015 elején végül a francia 
bíróság – az FF-et visszaélés-
szerűnek minősítve3 – helyt 
adott Durand-Baïssas kérelmé-
nek, és kimondta, hogy a 
szolgáltatás nyújtásának hely-
színe szerinti bíróság illetékes-
sége fennáll a Facebook 
esetében.4 Ugyanebben a 
hónapban a cég – hivatalosan 
az ügytől függetlenül – beje-
lentette, hogy lazít a KA mezte-
lenségi-klauzuláján, és enge-
délyezik a meztelen alakokat 
ábrázoló festményekről, szob-
rokról és más művészeti 
alkotásokról készült fotók 
feltöltését. 

A per akkori szakaszában a 
felek új érvekkel is előálltak: 
a felperes elfogadta, hogy 
2011-ben a KA tiltotta a mezte-
lenség bármilyen formáját, de 
a képet a francia kultúra egyik 
legfontosabb alkotásának 
tartotta, amelyre kivételsza-
bályt kellett volna felállítani. Az 
alperes ugyanakkor azt vetette 
fel, hogy felhasználói fiókjának 
törlése után a felperes létre 
tudott hozni egy új fiókot, 
amely egyrészt újfent FF-et 
sértett, hiszen álnevet használt, 
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ugyanakkor arra is feltöltötte a 
kérdéses fotót, ami nem került 
törlésre. Így továbbra is fenn-
tartotta, hogy a törlés egy 
kontraktuális viszony megsér-
tése és nem cenzúra miatt 
történt. A felperes viszont-
válaszában kiemelte, hogy a 
festmény feltöltése után 
nagyon rövid idővel történt 
meg a törlés és a tiltás, amit 
így nehézkes lenne 
véletlennek beállítani. 

2018-ban a francia bíróság 
egy vegyes kimenetelű 
ítéletet hozott. Egyrészt 
kimondta, hogy a Facebook 
nem teljesítette szerződéses 
kötelezettségeit a felperessel 
szemben, amikor mindenféle 
előzetes figyelmeztetés vagy 
indoklás nélkül letiltotta és 
törölte felhasználói fiókját. 
Ugyanakkor a bíróság elutasí-
totta a felperes minden típusú 
kártérítési igényét, hiszen 
egyrészt nem látta bizonyított-
nak, hogy valóban a festmény 
feltöltése miatt történt meg a 
felhasználói fiók törlése, más-
részt a felperes azonnal tudott 
egy új fiókot készíteni, ahova a 
kérdéses képet újra fel tudta 
tölteni. A csalódott felperes 
ügyvédje arra hívta fel a figyel-

met, hogy a bíróság nem 
foglalkozott a cenzúra és a 
véleménynyilvánítás kérdésé-
vel, hanem egy kontraktuális 
jogviszonyra egyszerűsítette le 
a kérdést.5 Fontos ugyanakkor, 
hogy a bíróság kimondta, 
hogy az FF kaliforniai jogható-
ságot kikötő rendelkezése tisz-
tességtelen a fogyasztókra 
nézve, így semmisnek kell 
tekinteni. Ugyanígy hosszú tá-
vú jelentőséggel bír, hogy az 
előzetes figyelmeztetés és in-
doklás nélküli törlési gyakorla-
tot is tisztességtelennek 
minősítette a bíróság. 

Az ítélet ellen Durand-Baïs-
sas fellebbezni tervezett, ám 
végül a felek 2019-ben pe-
ren kívüli egyezséget kötöttek. 
Ennek alapján mindkét fél egy 
nyilvánosságra nem hozott 
pénzösszeggel támogatja a Le 
M.U.R. (A fal) nevű – városi 
művészetet, azaz street art-ot 
támogató – párizsi non-profit 
szervezetet. Mindennek 
következtében a bíróság nem 
döntött jogerősen a felmerült 
jogkérdésekben, ám a nyolc 
évnyi pereskedés számos 
tanulsággal szolgált a Face-
book és a hatalmas techmam-
mutok működését illetően. 

Egyrészt kiemelten fontos, 
hogy az FF ma már egyértel-
műen kimondja, hogy az 
Európai Unió tagállamában 
életvitelszerűen élők a Face-
book elleni kereseteiket 
főszabályként az adott tag-
állam jogszabályai alapján az 
adott tagállam bármely 
illetékes bíróságánál benyújt-
hatják. A felhasználó minden 
más esetben hozzájárul ahhoz, 
hogy a követelést Írország 
valamely illetékes bíróságánál 
rendezzék, és hogy az FF-re és 
bármely követelésre nézve 
Írország jogszabályai alkalma-
zandók, tekintet nélkül a kollízi-
ós szabályokra.6 Másrészt a 
megjeleníthető meztelenségre 
vonatkozó részletszabályokat is 
pontosították, bár fenntartot-
ták, hogy a meztelenség digi-
tális tartalomként való megje-
lenítése főszabályként tovább-
ra is tiltott. Két fontos kivétel-
szabályt ugyanakkor ma már 
tartalmaz a KA: egyrészt 
engedélyezhető a meztelen-
ség, ha a tartalmat oktatási 
vagy tudományos kontextus-
ban tették közzé, másrészt 
pedig „a meztelen testet 
ábrázoló festmények, szobrok 
és más művészeti alkotások 
fényképeit is megengedjük.”7 

Bár a kisszámú emberi mo-
derátor és a mesterséges 
intelligencia használatával az 
összes problémát sosem 
fogjuk tudni kiszűrni,8 ha csak 
annyit elért Durand-Baïssas, 
hogy a művészet és a 
pornográfia internetes 
megkülönböztetése 
pontosabb lett, már megérte 
ez a nyolc évnyi pereskedés. 
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