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1. A  büntetőeljá rás reform ja  
a 19. században

A felvilágosodáshoz köthető a kínvallatás és a halál
büntetés eltörlése, az ártatlanság vélelmének érvényesíté
se, valamint a nyilvános és szóbeli eljárás mellett annak 
követelése is, hogy a törvényhozó nyújtson garanciákat 
arra vonatkozóan, hogy „ ne lehessen becsületes, törvényt 
tisztelő polgárt ártatlanul meghurcolni, személyi szabad
ságától megfosztani”} A büntetőeljárás megreformálásá
ra irányuló törekvések a 18. században, Franciaországban 
jelentkeztek először, a törvénytelen elítélések számának 
erőteljes növekedése következtében. Csak példaként em
lítem a korszak jeles képviselői közül Cesare Beccari- 
át, aki 1764-ben írta meg Dei d e lit e delle pene című, 
korszakalkotó művét, amelyben a halálbüntetés és a kín
vallatás eltörléséért szállt síkra. Gaetano Filangieri hang
súlyozta, hogy a büntető törvények fő célja a speciális és 
generális prevenció érvényre juttatása, de emellett garan
ciális rendelkezésekkel kell biztosítani a polgárok szabad
ságának védelmét. Általános követelménynek tekintette, 
hogy a személyes szabadságot súlyosan korlátozó kény
szerintézkedések alkalmazásának lehetőségét és feltételeit 
törvényben rögzítsék, illetve arra a legsúlyosabb bűncse
lekmények esetén, és csak kivételesen kerülhessen sor. 
Sonnenfels az állam alapvető feladatának tulajdonította, 
hogy biztosítsa a polgárok számára a szabad cselekvést, 
személyük, becsületük és vagyonuk sérthetetlenségét, 
amely az indokolatlan letartóztatásokkal szemben nyújtott 
védelmet.

A 19. század végén a tortúra eltörlésével, valamint a 
bizonyítási tan fejlődésével megkérdőjeleződtek az ink- 
vizitórius rendszer alaptételei. A vádelvű eszmék elterje
désével a személyes szabadság garanciája többé nem a 
bizonyítási szabályokban, hanem a terhelt perbeli jogál
lásában öltött testet. A személyes szabadság minél széle-
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A személyi szabadsághoz 
való jog történeti 
fejlődésének főbb 
állomásai a magyar 
és a német jogban 
a 19. században

sebb spektrumú érvényesítése azonban az anyagi igazság 
feltétlen érvényesítésének és az igazságszolgáltatás aka
dályozásának veszélyeit is magában hordozta.2

A személyes szabadságra, illetve a személyes szabad
sághoz való jogra vonatkozó garanciákat részletesen a 
19. századi alkotmányok fogalmazták meg.3 A német te
rületeken három délnémet -  a bajor, a badeni és a würt- 
tembergi -  alkotmány külön is rendelkezett a személyes 
szabadsághoz való jogról.4 Az 1831. évi belga alkotmány 
sok tekintetben hatott a későbbi, 1849-es német, pauls- 
kircheni alkotmányra. A német alaptörvény -  a belgához 
hasonlóan - , tettenérés esetét kivéve, csak megalapozott 
bírósági határozat alapján tette lehetővé a személyes sza
badságtól való megfosztást. Hasonlóak voltak a letartóz
tatott személy bíróság elé állítására vonatkozó követelmé
nyek is, ugyanis a hatóságoknak a letartóztatott személyt 
legkésőbb a fogva tartás kezdetét követő napon szabadon 
kellett bocsátani, vagy bíróság elé kellett állítani. A pauls- 
kircheni alkotmány azonban már különbséget tett a sze
mélyes szabadság korlátozhatóságának okai között, amire 
a korábbi dokumentumokban még nem volt példa.5
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A 19. században került sor a kontinensen a büntetőeljá
rás kodifikációjára. Az 1791-es, majd az 1808-as francia 
büntető perrendtartások angol mintára az akkuzatórius 
eljárási rendszert kívánták érvényre juttatni, de sok tekin
tetben elmaradtak az eredetitől.6 A kódexben szabályozott 
ún. vegyes büntetőeljárási rendszer alapvetően a vádelvre 
épült, de az inkvizitórius eljárás elvei közül átvette a hi
vatalból való eljárás elvét és az anyagi igazság kideríté
sére való törekvést. Több európai állam a későbbiekben a 
francia eljárást vette alapul büntetőeljárási törvényköny
vének megalkotásakor, másodkézből kapva így az eredeti 
angol mintát.7 Németország és Ausztria azonban, az an
gol büntetőeljárási szabályok tanulmányozását követően, 
lényegesen továbbfejlesztették a francia eljárást. A kor
szak büntető perrendtartásai az egyéni szabadságot, a jog
egyenlőséget és az emberiességet tartották szem előtt, „ és 
e nagy eszméket nemcsak nem veszélyeztették, de éppen 
azok biztosítékát képezték ”.8

2 . A  szabadságkorlá tozás lehetőségei 
a 19. század i m agyar büntető jog i 
törvénytervezetekben

A 19. század elején Magyarországon lényegében tovább 
folytatódott a 18. század végén megindult kodifikációs 
folyamat.9 A büntetőeljárási kódex 1896-os elfogadásáig 
több törvényjavaslat kidolgozására került sor, amelyek 
azonban soha nem váltak törvénnyé. Az 1827. évi ország
gyűlés által felállított országos küldöttség új törvényjavas
lata, a IV  Codex de delictis eorumque poenis a korábbi 
tervezetekhez visszalépést jelentett, mert a rendi különb
ségek fenntartása mellett foglalt állást, és nem biztosítot
ta a jobbágyok személyes szabadságának érvényesülését. 
A törvényjavaslat azonban -  szerencsére -  nem került az 
országgyűlés napirendjére.

Az 1848-1849-es forradalmat és szabadságharcot 
megelőző reformországgyűléseken egyre élesebben és 
konkrétabban vetődött fel a büntetőjogi kodifikáció igé
nye.10 1839-re vált teljesen világossá, hogy a büntetőjog 
rendezése fontosabb a magánjogénál, mert „ha a földesúr 
elzárhatja a jobbágyot, a magánjogi codificationak nincs 
értéke, mert a büntető hatalommal minden engedményt 
kicsikarhat belőle ”. A kodifikációs folyamat azonban to
vábbra is megrekedt a törvényjavaslatok szintjén, mert az 
országgyűlés nem tudott megegyezni az esküdtszék kér
désében, pedig az ún. 1843-as törvényjavaslat „a conti- 
nentális perjogok közt a legjelesebbek közé tartozott vol
na, ha törvénnyé válik”} 1

A javaslatok három részből álltak: a büntető anyagi 
jogról, a büntetőeljárásról és a börtönrendszerről szóló 
törvénytervezetekből. A büntető anyagi javaslatok túl
nyomórészt német mintára (főként a badeni kódex alap
ján) készültek. A büntetőeljárásról szóló részhez a francia 
Code d ’instruction criminelle szolgált mintául. Felmerült 
a német jog alapulvétele is az eljárási javaslattal kapcso
latban, de a német büntetőeljárás csak ebben az időszak- 
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ban kezdte felszámolni a nyomozóelvű eljárási rendszer 
intézményeit, ezért döntöttek inkább a vegyes rendszert 
szabályozó francia kódex mellett.12

Az 1843-as büntetőeljárási javaslat nem tett különbsé
get a terheltek között a társadalmi tagolódás alapján, ér
vényre juttatva ezáltal a törvény előtti egyenlőség elvét. 
A büntetőeljárással kapcsolatban rögzítette, hogy az eljá
rás vádra indul, azaz intézményesítette a vádelvet. A ter
vezet a büntetőeljárás sikeres lefolytatása érdekében sza
bályozta a terhelt személyes szabadságának korlátozását, 
illetve elvonását, ezért francia mintára négy kényszerítő 
intézkedést szabályozott, a megjelenést, az előállítást, a 
letartóztatást és az elzárás iránti parancsot.13

A javaslat a letartóztatás helyett ismerte a biztosíték 
mellett történő szabadlábra helyezés lehetőségét. Nem le
hetett azonban a letartóztatást más intézkedéssel helyette
síteni felségsértés, gyújtogatás és gyilkosság esetén. Biz
tosítékon a javaslat már kifejezetten pénzbeli biztosítékot 
értett, a személyhez kötődő kezesség intézménye ebben az 
időszakban már teljesen visszaszorult.

Az 1843-as javaslatok börtönügyre vonatkozó része a 
büntetési rendszert a szabadságvesztés-büntetésre építette. 
A szabadságvesztés-büntetés kétféle típusát különböztette 
meg: az életfogytig vagy határozott ideig tartó rabságot, 
és a maximum egy évig tartó fogságot. A büntetés-végre
hajtási intézetekben a magánrendszert kívánta meghono
sítani, és az individualizációra helyezte a hangsúlyt.14 Az 
1843-as javaslatok börtönügyről szóló része volt az egyet
len, amely tekintetében megegyezés született. Az uralko
dó végül nem szentesítette a javaslatot, így az soha nem 
vált törvénnyé.

Az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc leve
rését követően az 1853-as osztrák bűnvádi perrendtartás 
lépett hatályba Magyarországon. Az osztrák törvény az 
egész Európában helyeselt vádelvű büntetőeljárási rend
szert kívánta érvényre juttatni, azonban elvi jelentőségű 
kérdésekben olyan álláspontot képviselt, amely lehetet
lenné tette a vádelv érvényesülését.15 A forradalom és 
szabadságharc leverését követő tömeges bebörtönzések 
következtében egyre inkább tarthatatlanná vált a bünte
tés-végrehajtási intézetek zsúfoltsága. A 19. század má
sodik felében ezért több börtön építésére is sor került, 
amellyel megoldódott a szabadságvesztés-büntetésre ítélt 
fogvatartottak elhelyezése.16

1861-ben az Országbírói Értekezlet javaslatai folytán 
újra életbe léptek a korábbi magyar eljárási szabályok.17 
Az 1848-as törvényhozás szellemében a jogegyenlőség 
elvének biztosítására helyezték a hangsúlyt, és a nem ne
mesek számára is biztosították a nemeseket megillető jo
gokat, többek között a személyes szabadság védelmét.18 
Az ország területének jogszakadozottsága következtében, 
a jogegység, jogegyenlőség, valamint az egyéni szabad
ság biztosításának szükségessége érdekében azonban egy
re sürgetőbbé vált a büntetőeljárás kodifikációja.

Az 1872-ben elkészült ún. Sárga Könyv következete
sen kívánta érvényesíteni a személyes szabadság biztosí
tását, így a személyes szabadságot korlátozó intézkedése
ket kivételes jellegűnek tekintette, valamint biztosította a 
terhelt számára a jogorvoslathoz való jogot. A személyes



szabadságot korlátozó kényszerintézkedések és a hozzá
juk kapcsolódó garanciák részletes szabályozásának szük
ségességét az a tény is alátámasztotta, hogy 1872-ben a ki
rályi ügyészségeknél és a királyi 
járásbíróságoknál vizsgálati fog
ságban lévő letartóztatottak szá
ma elérte az összes fogvatartott 
48%-át. A tervezet az 1843-as ja
vaslatok személyes szabadságot 
korlátozó kényszerintézkedései 
közül átvette a letartóztatást és az 
elzárás iránti parancsot, amelyet 
előzetes letartóztatás és vizsgá
lati fogság néven szabályozott.

Az előzetes letartóztatást a 
javaslat szerint a bíróság mellett 
a rendőrség is elrendelhette „a 
gyanús személy bíróság elé ál
lítása céljából”. A letartóztatott 
védelmét szolgálta, hogy a vizs
gálóbíró a letartóztatás elrende
lésétől számított nyolc napon 
belül köteles volt a törvényszék 
eljárását kezdeményezni a le
tartóztatás indokoltságának fe
lülvizsgálatával kapcsolatban.19 
A vizsgálati fogságról a vizsgálat 
elrendelésével egyidejűleg kizá
rólag bíróság rendelkezhetett.
A bírói objektivitás jelentette az 
egyéni szabadság védelmének fő garanciáját. A vizsgála
ti fogságra két okból kerülhetett sor, a vizsgálat meghi
úsítása, illetve szökés veszélye miatt. Kivételesen akkor 
is el lehetett rendelni, ha a terhelt veszélyes fenyegetései 
folytán alaposan tartani lehetett attól, hogy szabadlábon 
hagyásakor újabb bűncselekményt követne el. A Sárga 
Könyv átvette az 1843-as javaslatok azon rendelkezését, 
amely csekély súlyú bűncselekményeknél korlátozta vol
na a szabadságkorlátozással járó kényszerintézkedések al
kalmazását. A javaslat részletes szabályokat tartalmazott 
emellett a letartóztatással kapcsolatos értesítési kötelezett
ségre is.20

A szabályozással kapcsolatban kritikaként fogalmazó
dott meg, hogy a vizsgálati fogságot bizonyos esetben kö
telezően el kellett rendelni, és a javaslat nem szabályozta 
annak időtartamát sem.21 További hiányosság volt, hogy 
nem határozták meg pontosan az előzetes letartóztatás 
okait. Az azonban mindenképpen pozitívumnak tekinthe
tő, hogy a javaslat az osztrák és a német perrendtartások
kal összevetve jóval szűkebb körben vonta meg az előze
tes letartóztatás és a vizsgálati fogság alkalmazási körét.22

A büntetőeljárás sikertelen kodifikációs folyamatá
ban változást hozott az anyagi büntetőjog kodifikációjá- 
nak 1878-ban történő befejezése, azonban a végső siker 
kicsit még váratott magára. Az 1878. évi 5. törvénycikk 
(Csemegi-kódex) a büntetési rendszer központi elemé
nek már a szabadságvesztés-büntetést tekintette, amelyet 
négy formában, fegyházban, börtönben, fogházban és ál
lamfogházban hajtottak végre. A Csemegi-kódex már az

életfogytiglani büntetést is ismerte fegyházbüntetés for
májában. Ezt követően Csemegi Károlyt bízták meg egy 
új büntetőeljárási törvényjavaslat kidolgozásával, amely 

1882 végére készült el a „Ma
gyar bűnvádi eljárás a törvény
székek előtt” címmel. A terve
zet azonban -  osztva a korábbi 
javaslatok sorsát -  átdolgozását 
követően sem vált törvénnyé.

Büntetőeljárási törvény hiá
nyában a személyes szabadság 
védelmét az 1880-as években 
kiadott két főügyészi utasítás 
biztosította. Az első -  minden 
ügyészségre vonatkozó -  fő
ügyészi utasítás 1880. augusztus 
17-én született, amely főként a 
vizsgálati fogság alapos okkal 
történő elrendelésére határozott 
meg iránymutatásokat a vizsgá
lati fogságban lévő terheltek szá
mának csökkentése érdekében.23 
A második főügyészi utasítást 
kifejezetten a budapesti királyi 
ügyészséghez címezték, és 1886 
elején adták ki. Az újabb főügyé
szi utasítás kiadását az indokol
ta, hogy továbbra sem csökkent 
a büntetőeljárás alatti letartóz
tatások száma. Az utasítás ezért 

rögzítette, hogy a vizsgálati fogság elrendelésére, illetve 
az elrendelt letartóztatások fenntartására csak alapos in
dokkal kerülhetett sor.24

A büntetőeljárási jog kodifikációja ugyan még mindig 
nem történt meg, de a tervezetek „szelleme” érvényesülni 
kezdett a gyakorlatban. Valamennyi törvényjavaslat igye
kezett következetesen érvényre juttatni a személyes sza
badság elvét, amelynek gyakorlati következménye lett a 
vizsgálati fogságban lévők számának csökkenése.25

3. A  szem élyes szabadság  
véde lm e a Bűnvádi perrendtartás  
rendelkezése iben

A modern értelemben vett büntetőeljárási jog történeti 
fejlődésnek kezdetét a 19. század végétől számíthatjuk. 
A modern vegyes rendszer kialakulása is erre az időszak
ra tehető, amelyet Magyarországon az 1896. december 
4-én szentesített Bűnvádi Perrendtartás (Bp.) szabályoz.26 
A Bűnvádi perrendtartás rendszeréhez a nyugat-európai, 
angol, skót, francia, német és az osztrák jog szolgált min
tául, azonban a Bp.-t nem lehet egyszerűen idegen jogok 
másolatának, átültetésének tekinteni. A Bűnvádi perrend
tartás az európai jogrendszerekből átvett fogalmakat a ma
gyar viszonyokra adaptálta, bizonyos területeken pedig 
felül is múlta a nyugati jogokat. Az egyik ilyen terület a 
személyes szabadság és a terhelt védelemhez való jogá-
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nak biztosítása volt. A korabeli szakirodalmi álláspontok 
szerint „ a polgárok személyes szabadságát egy törvény 
sem védelmezi annyira, mint a mi törvényünk”21

3.1. A személyes szabadságot korlátozó 
(kényszer)intézkedések a Bp.-ben

A  Bűnvádi perrendtartás hét büntetőeljárási alapelvről ren
delkezett, amelyek közül az egyik legfontosabb a szemé
lyes szabadság biztosítása volt, ezért a törvény a szemé
lyes szabadságot korlátozó kényszerintézkedéseket szinte 
mindenre kiterjedő részletességgel szabályozta. A törvény 
a kényszerintézkedések alkalmazását elsősorban az anya
gi igazság kiderítésére törekvéssel igazolta, másodsorban 
hangsúlyozta a büntetőeljárás sikeres lefolytatásának fon
tosságát. A személyes szabadság védelmét jelentette az 
is, hogy a Csemegi Kódex már ekkor bűncselekménynek 
nyilvánította a személyi szabadság megsértését.28 A Bp. 
erről szóló fejezetei egyúttal „alkotmányos” biztosíté
koknak is tekinthetők, mivel alkotmány hiányában ezek 
a törvényi előírások jelentették a 
személyes szabadsághoz való jog 
védelmének garanciáit.

A Bűnvádi perrendtartás há
rom, a terhelt személyes sza
badságát korlátozó intézkedést 
szabályozott: az elővezető pa
rancsot, az előzetes letartóztatást 
és a vizsgálati fogságot. Az elő
vezető parancs29 nem tekinthető 
kényszerintézkedésnek, inkább 
kényszerítő cselekménynek. El
rendelésére akkor volt lehetőség, 
ha fennállt a terhelt előzetes le
tartóztatásának valószínűsége, il
letve ha a terhelt a szabályszerű 
idézés ellenére megjelenési köte
lezettségének nem tett eleget, és 
mulasztását nem igazolta.30

Az előzetes letartóztatás és a 
vizsgálati fogság a személyes sza
badságot korlátozó büntetőeljárá
si kényszerintézkedések voltak.
A személyes szabadság védel
mét szolgálta, hogy a Bp. egyet
len bűncselekmény esetében sem 
tette kötelezővé az előzetes letar
tóztatás vagy a vizsgálati fogság 
elrendelését, a letartóztatás elren
delése és fenntartása ügyében ho
zott határozatokkal szemben az 
érintett felek számára jogorvoslati lehetőséget biztosított, 
valamint ismerte a kártalanítás intézményét is.31

Az előzetes letartóztatás és a vizsgálati fogság, jelle
gét és végrehajtását tekintve, hasonló intézkedések voltak, 
amelyet az elrendelés okainak szinte teljes egyezősége is 
mutat.32 A hatóságoknak mindkét kényszerintézkedés 
esetén vizsgálni kellett, hogy a konkrét esetben az elérni 
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kívánt cél arányban állt-e az intézkedéssel okozható ká
rokkal. Ennek értelmében például a kevésbé súlyos cse
lekményeknél mellőzni lehetett a letartóztatást a terhelt 
betegségére, egészségi állapotára tekintettel.33 A járásbí
róságok hatáskörébe tartozó ügyekben vizsgálati fogsá
got egyáltalán nem, az előzetes letartóztatást pedig csak 
kivételesen lehetett elrendelni.34 A Bp. későbbi módosí
tásai értelmében az előzetes letartóztatást és a vizsgálati 
fogságot nem lehetett alkalmazni fiatalkorú terheltekkel 
szemben, valamint a pénzbüntetéssel büntetendő bűncse- 
lekményeknél.35

A két kényszerintézkedés közötti fő  különbség az volt, 
hogy előzetes letartóztatás már a terhelt kihallgatása vagy 
az elővezetői parancs kiadása előtt is elrendelhető volt, 
míg a vizsgálati fogságra mindig a terhelt kihallgatását 
követően, a vizsgálat megindításával egyidejűleg vagy az 
alatt kerülhetett sor36 Az előzetes letartóztatást a bíróság 
mellett a rendőrség is alkalmazhatta, a vizsgálati fogságot 
azonban csak a vizsgálóbíró, a vádtanács és az ítélőbíró
ság rendelhette el, a járásbíróság tehát nem. Az előzetes 
letartóztatásra alapvetően azért volt szükség, mert a vizs

gálat nem volt kötelező eljárási 
szakasz, így vizsgálat hiányában 
is volt lehetőség a terhelt hatósá
gi őrizetbe vételére31

Az előzetes letartóztatás meg
szüntetésekor a terheltet szaba
don kellett bocsátani, vagy vizs
gálati fogságot lehetett elrendelni. 
A vizsgálati fogságot követően 
azonban az előzetes letartóztatás 
nem volt alkalmazható. A letar
tóztatottat huszonnégy órán belül 
ki kellett hallgatni, és a kihall
gatástól számított negyvennyolc 
órán belül bíróság elé kellett ál
lítani. Ha az ügy a járásbíróság 
előtt folyt, akkor a vizsgálóbírót 
huszonnégy órán belül értesíteni 
kellett, amennyiben további letar
tóztatás látszott szükségesnek.38 
Fontos újítása volt a Bp.-nek, 
hogy meghatározta a vizsgálati 
fogság időtartamát, amely koráb
ban a bíró szabad belátásától füg
gött.39

További garanciális szabályt 
jelentett, hogy mivel mindkét 
kényszerintézkedés jelentős erköl
csi és anyagi károkat okozhatott, 
a törvény kétfokú jogorvoslatot 
tett lehetővé a vizsgálóbíró letar

tóztatást elrendelő határozatával szemben. Először a vád
tanácshoz, majd a királyi ítélőtáblához lehetett fordulni.40 
A kényszerintézkedések végrehajtásával kapcsolatban a 
törvény leszögezte, hogy sem az előzetes letartóztatás, sem 
a vizsgálati fogság nem büntetés, hanem a terhelt személyes 
szabadságának elvonása a büntetőeljárás sikeres lefolytatá
sának érdekében. A személyes szabadságot korlátozó kény-
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szerintézkedéseket ezért a legnagyobb kímélettel kellett 
végrehajtani, hogy ne váljanak a valóságban sem büntetés
sé.41 A Bp. rögzítette, hogy a letartóztatottal szemben a vég
rehajtás során csak olyan korlátozásokat lehet alkalmazni, 
amelyek a letartóztatással elérni kívánt cél érdekében szük
ségesek. Egyéb vonatkozásban a letartóztatottaknak a bűn
vádi eljárásban ugyanazt a szabadságot kellett biztosítani, 
mint azoknak, akik szabadlábon védekezhettek.42

3.2. A letartóztatás helyett alkalmazható 
más intézkedések

A Bűnvádi perrendtartás a korábbi törvényjavaslatokkal 
szemben a biztosíték mellett a letartóztatás helyettesítésé
re szolgáló más intézkedéseket is szabályozott az előzetes 
letartóztatás és a vizsgálati fogság megszüntetése címszó 
alatt. Ismerte a házi őrizetnek és a lakhelyelhagyási tila
lomnak megfelelő intézkedéseket, valamint a kezesség el
lenében történő szabadlábra helyezést.43

A Bp. szabályai szerint a letartóztatást kivételesen a mai 
házi őrizethez hasonló módon is végre lehetett végrehajtani, 
melynek értelmében a terhelt az előzetes letartóztatás és a 
vizsgálati fogság egy részét vagy egész időtartamát a laká
sán tölthette. Az alkalmazásnak kettős feltétele volt, „külö
nös tekintetre méltó” esetben is csak akkor rendelhette el a 
vádtanács, ha azt kivételesen is indokoltnak tartotta.44

Lehetőség volt a terhelt meghatározott feltételek mellett 
történő szabadlábra helyezésére is. A vizsgálóbíró vagy 
az eljáró bíróság nyomós indokból előírhatta a terheltnek, 
hogy az eljárás jogerős befejezéséig meghatározott község
be vagy helyre ne menjen, illetve a számára kijelölt tartóz
kodási helyről a bíróság engedélye nélkül nem távozhatott 
el. Amennyiben a terhelt megszegte a bíróság által meg
állapított feltételeket, újból el lehetett rendelni a letartóz
tatást.45 Ez a szabályozás hasonlít a mai lakhelyelhagyási 
tilalomhoz, azonban fontos különbség, hogy ezt a letartóz
tatás mellőzése céljából nem lehetett igénybe venni, csak a 
szabadlábra helyezéskor.46 Ez az intézmény tehát nem mi
nősült valódi letartóztatási alternatívának.

A Bp. szabályozta a biztosíték mellett történő szabad
lábra helyezés lehetőségét is, amely a fogva tartás fizikai 
kényszerével szemben vagyoni hátránnyal járó pszichikai 
kényszert jelentett. Alkalmazására -  a korábbi szabályok
kal szemben -  súlyos bűncselekmények esetén is lehetőség 
volt. Igénybevételére akkor kerülhetett sor, ha a letartózta
tást már elrendelték.47

A biztosítékot letehette a terhelt maga, vagy az érdeké
ben más személy. Összegét -  eltérően a korábbi gyakorlat
tól, amikor a terhelt vagy az érdekében eljáró más személy 
ajánlotta fel -  a bíróság határozta meg a terhelt személyes 
viszonyainak figyelembevételével oly módon, hogy a ter
helt ezen jogával élhessen.48 A biztosítékot készpénzben 
vagy értékpapírban kellett letenni, kivételesen a jelzálogot 
is el lehetett fogadni. Ezzel a szabályozással a Bp. az euró
pai jogok előtt járt. A biztosíték letételének módját a bíróság 
nem köthette ki, azt a terhelt vagy az érdekében eljáró más 
személy határozta meg és ajánlotta fel. Elfogadásáról a vád
tanács vagy az ítélőbíróság határozott.49

A járásbíróságok előtti eljárásban a Bp. lehetővé tette az 
egyszerű kezesség alkalmazását is a letartóztatás helyett, 
de erre a gyakorlatban ritkán került sor. A kezes személyes 
megbízhatósága elegendő volt a terhelt szabadlábra helye
zéséhez. A Bűnvádi perrendtartás nem tartalmazott szabá
lyokat a „ salvus conductus ” intézményére vonatkozóan, de 
a gyakorlatban volt rá példa, hogy az igazságügyi minisz
ter biztosította azt a külföldön tartózkodó, körözés alatt álló 
terheltnek.50

A Bp. az előzetes letartóztatás és a vizsgálati fogság sza
bályait mindenre kiterjedően rendezte, és a korábbinál jóval 
több lehetőséget teremtett a letartóztatás helyettesítésére, 
amellyel nagyobb hangsúlyt helyezett a személyes szabad
ság biztosítására. A törvény részletes szabályozása már ön
magában garancia volt arra, hogy a személyes szabadság 
korlátozására önkényesen ne kerülhessen sor.

4 . Szem élyes szabadságot korlátozó  
kényszerin tézkedések az új ném et 
birodalm i büntető perrendtartásban

A német politikatörténetben az alapjogok megfogalmazásá
ra először 1848-ban, Paulskirchenben került sor. Az 1848- 
1849-es forradalmak bukását követően azonban szerte 
Európában időlegesen visszaszorultak az egyéni jogoknak 
tekintett alapjogokhoz kötődő politikai célok. A 19. század 
végére Németországban a nemzeti egység programja került 
előtérbe, amelyet az is jelzett, hogy az 1871-es bismarcki 
német alkotmány is elsősorban a nemzeti egység megte
remtésére törekedett. Az alapjogi katalógus azonban telje
sen hiányzott az alkotmány szövegéből.

Az alapjogokat még a weimari alkotmány első terve
zete is szinte teljesen nélkülözte. A dokumentum „atyja”, 
Hugo Preufi, valamint a közreműködő szakértők (Gerhard 
Auschütz és Max Weber) nem javasolták a jogok túlhang
súlyozását, inkább a politikai intézményrendszer szervezeti 
kérdéseire koncentráltak. Annak ellenére, hogy elutasítot
ták a közérthető alapjogi katalógus megalkotására vonatko
zó koncepciót, az Alkotmányügyi Bizottságon belül mégis 
létrehozták az Alapjogi Bizottságot, amely kidolgozta az 
alkotmány alapjogi fejezetét.51

Heinrich Triepel alkotmányjogász az új politikai viszo
nyok közepette különösen fontosnak tartotta „az egyén 
szabadságának védelmét az állammal szemben [...] ellen
tétben azzal a veszélyes tévhittel, mely szerint a demokrá
ciában a polgárok szabadsága magától adódik”. Hangsú
lyozta ezért az egyéni jogoknak az alkotmányban történő 
kifejezett rögzítésének szükségességét. Az egyéni szabad
ság védelmét volt hivatott biztosítani a Triepel által java
solt bírósági felülvizsgálat is. Az alkotmányos alapjogok 
ugyanis meghatározzák az egyéni szabadság terrénumát, de 
ennek védelmét sokkal erőteljesebb eszközzel, a bíróságok 
által képzelte. „A bíróságok feladata, hogy a törvényhozó
val szemben őrködjék az egyéni szabadság felett. ”52

A weimari alkotmány végül rögzítette a személyes sza
badság sérthetetlenségét, amelynek korlátozása vagy elvo
nása az alkotmány előírásain alapuló törvény alapján volt
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lehetséges.53 A személyes szabadságot korlátozó kényszer
intézkedések alkalmazására alapvetően két területen volt 
lehetőség: a büntetőeljárásban és az ún. rendőrségi jogban 
(„Polizeirecht”). Már a 18. század korai -  különösen a po
roszok -  alkotmányos mozgalmainak fontos célkitűzése 
volt azonban a rendőrség „túlhatalmának” visszaszorítása.

Az 1877-es német birodalmi büntető perrendtartás több, 
a személyes szabadságot korlátozó kényszerintézkedést 
szabályozott, és kifejezetten hangsúlyozta az intézkedések 
kivételes alapjog-korlátozó jellegét. Valamennyi személyes 
szabadságot korlátozó kényszerintézkedés bírósági hatás
körbe tartozott, és kizárólag a terhelttel szemben volt alkal
mazható. Garanciális jelentősége volt, hogy a törvény rész
letesen szabályozta a bírósági döntés elleni jogorvoslatot, a 
panasz lehetőségét. A büntető perrendtartás két személyes 
szabadságot korlátozó kényszerintézkedésről rendelkezett, 
az előzetes fogva tartásról és a vizsgálati fogságról.

A törvény a vizsgálati fogság elrendeléséhez a „köz
vetlen gyanút”, valamint speciális letartóztatási ok, a szö
kés vagy az eljárás akadályozásának veszélye fennállását 
követelte meg.54 A visszaesés veszélye mint letartóztatási 
ok nem szerepelt a birodalmi perrendtartásban, amely a 
törvény represszív karakterével volt magyarázható. Kife
jezetten elvetették a preventív rendőri jelleget a büntető
hatalom és a rendőri hatalom egyértelmű elválasztásának 
jegyében.55 A letartóztatást kizárólag bíróság rendelhette el, 
akinek a döntése ellen jogorvoslatnak volt helye. Ezt azért 
fontos külön kiemelni, mert az ügyész, illetve a nyomozó 
hatóság döntései ellen nem mindig volt helye jogorvoslat
nak vagy bírósági felülvizsgálatnak.

Az előzetes fogva tartás tipikusan a tetten ért személy 
őrzésbe vételére szolgált, de helye volt a szökés megaka
dályozása vagy az érintett személyazonosságának megál
lapítása céljából is. Az intézkedések olykor halaszthatatlan 
jellegére tekintettel az előzetes fogva tartást bárki, de főként 
az ügyész és a nyomozó hatóság alkalmazta. Az elfogató
parancs feltételeinek fennállásakor a terhelt ellen körözést 
lehetett kiadni, illetve elővezetését is el lehetett rendelni.

A rendőrség is gyakran alkalmazott személyes szabadsá
got korlátozó intézkedéseket, amelyek közül az egyik leg
fontosabb a rendőrségi őrizet („polizeiliche Verwahrung”) 
volt. A letartóztatást jelentő intézkedés alapvetően a céljá

ban tért el a hasonló büntetőeljárási kényszerintézkedések
től. Míg a vizsgálati fogság elsődlegesen a büntetőeljárás 
sikerének biztosítására szolgált, a rendőrség által alkalma
zott kényszercselekmények célja a közrend és közbiztonság 
fenntartása, és nem utolsósorban a bűnmegelőzés volt.56

Az 1877-es egységes birodalmi büntető perrendtartás le
hetőséget biztosított arra, hogy a büntetőeljárás során al
kalmazható kényszerintézkedéseket, különösen az érintett 
személyek körére tekintettel, egyértelműen elhatárolják a 
rendőrségi kényszercselekményektől. Ezzel a gyakorlatban 
is megjelent az eddig csak elméleti célkitűzésként megfogal
mazott büntetőjog és a rendőrségi hatalom elválasztásának 
elve („ Trennung von Strafrecht undPolizeigewalt”).

Záró gondolatok

A 19. században a büntető perrendtartások legnagyobb 
jelentősége az eljárási szabályok egységes rendezésén túl
menően az volt, hogy rögzítették az egyéni szabadsághoz 
való jog és a jogegyenlőség érvényesülésének garanciáit. 
A személyes szabadság biztosítása nemcsak az emberi és 
polgári jogok kinyilatkoztatásának eredményeképpen fo
galmazódott meg. A „tiszta” vádelvű rendszernek is alap
vető követelménye volt, hogy a terheltet addig ne lehessen 
személyes szabadságától megfosztani, amíg jogerős bírói 
ítélet bűnösnek nem nyilvánította.

A terhelt jogállásának és perbeli pozíciójának megfo
galmazására nagy hatással volt a törvény előtti egyenlő
ség, valamint a polgári és politikai jogok nemzeti alkot
mányokban történő deklarálása. A demokratikus értékek 
tükröződtek abban, hogy elismerték a terhelt rendelkezési 
jogát. Azáltal, hogy a terhelt számára is biztosították az 
egyéni jogokat, a terhelt perbeli féllé vált, és megszűnt jo
gokkal nem rendelkező „vizsgálati tárgy” lenni. A terhelt 
„ügyféli” pozíciója azonban csak akkor érvényesülhetett a 
büntetőeljárásban, ha azonos jogi helyzetben volt a vádló
val. A processzuális jogegyenlőség kialakítását a vád és a 
védelem számára biztosított azonos eljárási jogosítványok 
szolgálták.57 A terhelt személyes szabadságának elismeré
se ezért szükségszerűen hozzájárult az ügyfélegyenlőség 
elvének kialakulásához.

Mohácsi, Barbara

Die wichtigsten Entwicklungsstufen des Rechts auf persönliche Freiheit im ungarischen 
und deutschen Recht im XIX. Jahrhundert
(Zusammenfassung)
Das Gewicht und der Stellenwert der Menschenrechte 
in einer Gesellschaft zeigen sich am besten an der Situ- 
ation und Behandlung der Angeklagten. Die Geschichte 
der Menschenrechte kann als ein Kampf um die Anerken- 
nung der Verfahrensrechte und des Rechts auf persönliche 
Freiheit betrachtet werden. Als eine der grundlegendsten 
Rechte der Angeklagte ist das Recht auf persönliche Frei
heit meistens beeintrachtigt, die vollstandige Freiheitsent- 
ziehung kann bereits im Strafverfahren und anschiehend

wahrend des Strafvollzugs angewandt werden. Die Be- 
deutung des Rechts auf persönlichen Freiheit war nicht 
nur mit der Herausbildung und internationale Anerken- 
nung der Verfassungs- und Menschenrechte verbunden, 
sondern auch war die Anforderung des -  den Angeklagten 
als Subjekt und Client des Strafverfahrens auffassenden -  
akkusatorischen Strafverfahrens, und es hat zum Prinzip 
der Waffengleichheit beigetragen.
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Peres Zsuzsanna

Az osztrák császári 
udvarban szolgáló magyar 

udvarhölgyek házassági 
szerződései1

A Jane Austen Büszkeség és balítélet című regényé
ből sokat idézett mondatok, miszerint: „Egy szép 
vagyonnal rendelkező, nőtlen férfi nem lehet meg 

feleség nélkül. Ez mindenki szerint alapvető igazság”,2 tö
kéletesen helytálló volt a kora újkori magyar arisztokrata 
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férfiakra és férjhezmenetel szempontjából a nőkre éppen 
úgy, mint a 19. századi angol arisztokráciára. Ha adott volt 
egy szép hozománnyal bíró fiatal, eladósorban álló lány, ak
kor a rokonai kötelességüknek érezték, hogy számára mi
hamarabb párt találjanak, hacsak a lány nem mutatott kü
lönösebb vonzalmat az apácaélet iránt. Amint a nők elérték 
törvényes életkorukat, atyjuk, illetve, ha ő meghalt, a nő fér
firokonai igyekeztek mihamarabb kiházasítani őket. Ez igaz 
volt azokra az arisztokrata nőkre is, akik a császári udvarban 
udvarhölgyként szolgáltak, azzal a különbséggel, hogy az ő 
esetükben a kiházasításba nemcsak a szülők, hanem maga a 
császári pár is beleszólt azáltal, hogy az udvarhölgyek csak 
az ő jóváhagyásukkal köthettek házasságot, és a házasulan
dó felek között megkötendő házassági szerződést is annak 
a császárnénak a főudvarmestere előtt kellett megkötni, aki
nek az illető udvarhölgy a szolgálatában állt.


