Völgyesi Miklós

Semmisségi törvény az Alkotmánybíróság előtt

I. Preambulum
Az Országgyűlés 2011. március 7. napján 2011. évi XVI. szám alatt a 2006. őszi
tömegoszlatásokkal összefüggő elítélések orvoslásáról törvényt alkotott.
A törvény területi és időbeli hatályként a Magyar Köztársaság területét és 2006.
szeptember 18. és október 24-e közötti időt jelölte ki; míg az új rendkívüli perorvoslat jogosultjait taxatíve meghatározott bűncselekmények és szabálysértések elítéltjeiben határozta meg.
A törvény az ítéletek történeti tényállásainak kizárólag rendőri jelentés tartalmára, illetőleg rendőr tanúvallomására alapozott eseteiben, azok anyagi jogi értékelése
során tömegoszlatásokhoz kapcsolódóan elkövetett hivatalos személy elleni erőszak, rongálás, illetve garázdaság bűncselekményeiként felrótt elitéléseket, továbbá
a szabálysértési bírósági eljárásokban elbírált rendzavarás, garázdaság és veszélyes
fenyegetés szabálysértései elitéléseit vagy megállapítását nyilvánította semmisnek
tekintendőnek.
A törvény célja a kijelölt időszakban állami szervek által a demokratikus jogállam hatalmi berendezkedésének – a joguralomnak – a normáit súlyosan sértő eljárásaival, a büntetőeljárásokban elítéltek vétlenségének jogállami eszközökkel való
helyreállítása.
A rendőrhatóság által a jogsértő cselekményeket elkövetőnek állított személyek
magatartásainak hiteles bizonyítása elmaradása, továbbá a büntető és szabálysértési
represszióval záruló eljárásokban az „alapos gyanú” megállapíthatóságát teljesítő
rendőri jelentések, majd aláíróinak a bíróság előtt tett tanúvallomásaiban tapasztalDr. Völgyesi Miklós – a Legfelsőbb Bíróság Büntetőkollégiumának nyugalmazott tanácsvezető bírája
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ható súlyos kétségek tömegjelensége a jogsértő módon történt hatósági fellépések
tényeinek törvényben megállapítását tette indokolttá.
Ugyanis a 2006. október 23-i tömegoszlatásoknál a végrehajtó csapaterőbe beosztott, az egyes személyeket kiemelő rendőrök alakzati helyüket nem hagyhatták
el, és így a kényszerintézkedéssel érintett személy elfogását, velük szemben fizikai
erőszak alkalmazását, összegyűjtését, majd a büntetés-végrehajtási intézetekbe beszállítását egymást váltó szolgálati feladatokat ellátó rendőrök hajtották végre.
Az utolsó mozzanatban szolgálatot teljesítő rendőrök a valós tények ismeretének
hiányában a büntetés-végrehajtási intézetbe befogadáshoz szükséges közokiratban
kitalált elkövetési magatartásokat írtak be; míg aláírásukkal a formanyomtatványban megfogalmazottan, az érintett személy jogsértő cselekménye tettenérését és
amiatt az elfogásban személyes intézkedésüket jelentették.
A törvénynek a népszuverenitást érvényesítő és egyben a megsértett jogbiztonságot helyreállító legfontosabb rendelkezése abban ismerhető fel, hogy a bíróságok
ítélkezésének kizárólagos monopóliuma alkotmányos követelményének eleget téve
az Országgyűlés az iratok alapján lefolytatandó újszerű – de a jogtörténetünkben
már alkalmazott – rendkívüli jogorvoslati eljárás jogosultjának és kötelezettjének
az elsőfokon eljárt bíróságokat jelölte ki.
A procedúra hivatalból vagy ügyész indítványára, illetve a terhelt vagy a szabálysértési eljárás alá vont személy, annak védője, illetőleg hozzátartozója kérelmére
indul, és a – törvényben meghatározott feltételek teljesülésétől függően – indokolást
tartalmazó határozatban nyilváníthatja semmisnek, míg kógens szabálynak megfelelőség esetén semmisnek nyilvánítja a törvénnyel érintett ügydöntő határozatot. A
semmisnek nyilvánítás elutasításáról ugyancsak határozatot kell hozni.
A törvény a büntetőeljárás jogrendjét követve jogorvoslati lehetőséget biztosít az
alapeljárások valamennyi érintettjének. A törvény az összeférhetetlenség általános
érvényű szabályára tekintettel ebből az eljárásból az ügyben korábban eljárt bírót,
illetve bírói tanácsot kizárta.
Az Országgyűlés a közbeszédben „semmisségi” jelzővel említett törvény végrehajtásának befejezésére 2011. október 23. napját jelölte meg.
A törvény által nyilvános tárgyalások tartása nélkül, egyes bírói nem peres eljárást rendelő ügyekben a felülvizsgálatra kijelölt bírák közül hárman, a büntetőeljárás törvénye felhatalmazásával élve az alkalmazandó törvény „alkotmányellenességét” észlelve és az elbírálásokat felfüggesztve, az Alkotmánybíróságnál utólagos
konkrét normakontroll eljárást kezdeményeztek.
Az alaki jogágazat alaptörvényének megfelelő Büntetőeljárási Kódex a XXIX.
fejezetébe állandó érvényű rendkívüli jogorvoslati intézményként be nem illesztett,
speciálisan különös ügyekben született jogerőre emelkedett ítéletek ellen eseti idő-
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beli és területi hatállyal, további rendkívüli jogorvoslati formának külön törvényben
megalkotását a hatalmi szervek által a polgárok alapvető politikai és szabadságjogait sértő, a társadalmi békének kirívó megrázkódtatással járó tömeges jogsértései,
majd igen nagy számban született marasztaló ítéletek törvényességének kétségei
tették szükségessé azok anyagi és eljárási szempontú felülvizsgálatát.

II. Az Alkotmánybírósághoz beadott indítványok
Sereg András, az Alkotmánybíróság sajtófőnöke elmondta, hogy a jogszabály elleni első beadványt az MSZP nyújtotta be március 18-án, majd közösen a Helsinki
Bizottság és a Társaság a Szabadságjogokért, azután a Belügyi és a Rendvédelmi
Dolgozók Szakszervezete, egy magányszemély, és legutóbb áprilisban, illetve május elején a Pesti Központi Kerületi Bíróság három tárgyaló bírája, amelyeknek indítványozói a jogszabálynak a jogállamiság, a jogbiztonság elveit sértő alkotmányellenességére hivatkozással, visszamenőleges hatállyal annak megsemmisítését
indítványozták.
A Magyar Szocialista Párt érvelése: a törvény súlyosan sérti a hatalmi ágak megosztásának elvét, amelynek alkalmazásával a törvényalkotó a bíróságokat nemcsak
felülvizsgálatra kötelezi, de azt is előírja: milyen döntést hozzanak1.
A Magyar Helsinki Bizottság és a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) szervezetek közös beadványban azzal az indokolással kérték a törvény megsemmisítését,
hogy az súlyosan sérti a jogállamiságot és a bírói függetlenséget. Elfogadhatatlannak tartják, hogy a jogszabály azt sugallja: a rendőrök hamisan vádolták a terhelteket minden olyan esetben, amikor a cselekmény elkövetését csupán az ő vallomásuk
támasztotta alá; hogy ilyenkor az ügyészek tévesen emeltek vádat, majd a bírósági eljárásokban téves ítéletek születtek. Felfogásuk szerint, egy ilyen törvény nem
visszaadja, hanem aláássa a társadalomnak az igazságszolgáltatás szakszerűségébe
és tisztaságába vetett bizalmát.
A jogállamot súlyosan veszélyezteti, ha az országgyűlési képviselők politikai
okokból felül kívánják írni a független igazságszolgáltatás által hozott ítéleteket.
Dogmatikai érveléseik lényeges eleme, hogy a semmisségi törvény sérti a jogbiztonságot. Annak érvényesülését a jogerő intézménye biztosítja, amelyet csak kivételes esetben lehet áttörni.
Utaltak arra, hogy tényállási hibák felvethetősége eseteiben a perújítási eljárásban törvényes rendkívüli jogorvoslati lehetőség adva van a nem megfelelő bizonyí1
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tékok alapján elítéltek javára. További súlyos tényállítás, hogy a semmisségi törvény
a törvényhozó hatalomnak a bíróságok munkájába, a büntetőeljárás bizonyítási eljárásába való durva beavatkozását teszi lehetővé, mert az Alkotmány alapján a bizonyítékok értékelésére kizárólag a bíróság jogosult, míg a törvényhozó a történeti
tényállás, a bűnösség, illetve az ártatlanság megállapításába nem szólhat bele. Tényként állították, hogy amikor csak rendőri jelentések és rendőrtanúk általánosságokat
tartalmazó vallomásai bizonyítottak jogsértő cselekményt, az ügyész a bizonyítékokat nem tartotta elégségesnek és megszüntette a gyanúsítottak elleni nyomozást2.
A Legfelsőbb Bíróság szóvivője az Alkotmánybírósághoz forduló ügyintéző bírák alkotmányellenességet észlelő álláspontját abban jelölte meg, hogy ez az eljárás
a bírák szabad mérlegelési jogát elvonja; a jogbiztonságot sértve eljárásjogi szabályokat nem határoz meg; áttöri a jogerő intézményét, és egyes általános tartalmat
hordozó megállapítások a törvény alkalmazásának tárgyi hatálya bizonytalanságát
előidézve a normavilágosság követelményével ellentétesek.

III. A perújítás alkalmazásának kérdése
A sajtóból megismert dogmatikai hivatkozások a pontos idézhetőség szempontjából
még megerősítésre váró információk. A törvény egészével szembeni kifogások lényeges érvei szerint a büntetőeljárás rendező elveivel ellentétben áll, hogy törvény
bíráljon felül jogerős bírói ítéleteket; a sui generis eljárásban a bíró megdönthetetlen
vélelemként találkozik a rendőri jelentések és tanúvallomások hiteltelenségével; miközben a jogállam jogrendjében a rendkívüli perorvoslati eljárások közül a perújítás
megfelelő jogi alapot biztosít a történeti tényállások hibáinak támadására.
A demokratikus jogállam jogrendjében a hatalomváltást követően meghozott és
alkalmazott semmisségi törvények csak a diktatúra antidemokratikus jogrendjében
született koncipiált bírósági eljárások ítéletei tömegének sommás korrekciói eseteiben elfogadhatók.
Ezek az érvelések a 2006. év két őszi hónapjában egyes rendőri szolgálatok által
elkövetett katonai és köztörvényes rendőrségi bűncselekményeknek és más hatósági eljárásoknak a történeti valóságát torzítják.
Bár az utólagos konkrét normakontrollt kezdeményezők időbeli eltérés miatt
nem vehették figyelembe, hogy a Központi Ügyészségi Nyomozóhivatal Debreceni
Regionális Kirendeltségén elöljárói kötelességek katonai bűncselekményeinek alapos gyanúja miatt a rendőrség érintett országos rendőrfőkapitánya és több rendőr
főtiszt ellen büntetőeljárás indult.
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A közös beadvány szövegét lásd az 1. sz. mellékletben.
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Az alkotmányellenességet állító jogdogmatikai érvelések azonban elgondolkoztatóan tévesek. A jogállam tételes jogrendjének és elveinek ilyen félreértelmezése a
jogsértésekkel elítéltek erkölcsi rehabilitációját késlelteti, egyben az elítélés okán az
állami kártérítésre jogosultságot kizárja.
A Büntetőeljárás Kódexében meghatározott perújítási eljárás azonban a szabályozásának rendje, valamint normáinak megfelelőség bírói értelmezésének korlátai
miatt – a rendőrhatóság jogsértő „tömegkezelése” tényének törvényben deklarálása
nélkül – ez a perorvoslati eljárás a gyakorlatban alkalmazhatatlan.
A perújítási indítvány előterjesztője ugyanis nincs abban a helyzetben, hogy az
alapügyében hamis bizonyíték használatának tényét egyéb módon igazolja, amelyre
alapozva a bíróság a perújítás megengedhetőségéről döntsön, majd ha azt alaposnak
találja: perújítást rendeljen el.
A területkiürítések és tömegoszlatások alkalmával a tömegből kiemelések, az
összegyűjtött elfogottaknak más szolgálatokba beosztott rendőrök által, terhelő bizonyíték nélkül büntetés-végrehajtási vagy rendőrségi intézményekbe előállítása
technikája; az alapeljárásban fel nem merült új bizonyítékok felhozásának lehetetlensége; az eljárt rendőrök azonosíthatatlansága, büntetőbíróságok ítéleteiben tényként leírva a tanúként egymást védelmező, saját jogsértő cselekményeiket hazugságokkal leplező hamis vallomásaik3 kizárták annak objektív lehetőségét is, hogy a
bíróság már a perújítás megengedhetőségéről pozitív döntést hozhasson.
Ennek a rendkívüli jogorvoslatnak adott esetekben alkalmazhatóságát a Be.
408. § (2) bekezdése a) pontja is kizárja, mert a perújítás elrendelésének az alapügyben hamis bizonyíték felhasználására hivatkozás esetén, annak törvényi előfeltétele,
hogy ilyen bűncselekmény elkövetését jogerős ítélet állapítsa meg.
További lényeges követelmény, hogy a rendőr által elkövetett intellektuális közokirat-hamisítás tényét bíróságnak ítéletben kellene kimondania. Ez a perújítási ok
azonban csak elméletileg lehetséges követelmény, és az méltánytalan eljárás is lenne a perújítás kezdeményezésére jogosult elítéltek számára, akiknek nem mellesleg
a perújított eljárásban ismételten vádlottként kellene bíróság elé állniuk.
Amely eljárásban az ártatlanság vélelme nem érvényesül; ellenkezőleg, elítéltként státusban az alapeljárásban semmilyen módon fel nem merült új, hiteles bizonyítékkal kell megcáfolniuk a kifogásolt történeti tényállás valóságát.
Ezek a törvényi és egyéb akadályok az ügyek teljességét átfogó objektív valóságát szem előtt tartva adják meg annak virtuális magyarázatát, hogy az elítéltek miért
nem próbálkoztak perújítási eljárásban jogorvoslattal élni.
Fővárosi Bíróság 14.B.775/2007/22.; A Fővárosi Ítélőtábla 1.Bf.92/2008/7 sz. végzésével, a Fővárosi Bíróság 14.B.440/2007/12. helyben hagyott ítéletei
3
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A jogorvoslat egyedüli törvényes lehetőségeként a perújítási eljárást preferáló,
jogalkalmazói gyakorlattal rendelkező személyek ezekkel az akadályokkal tisztában
vannak. Alappal vethető fel, hogy valós szándékuk a történeti valóság feltárásának,
a büntetőeljárás több garanciális szabályának megsértésével született és jogerőre
emelkedett bírósági ítéletek hatályának fenntartására irányul. Ezzel érvelők az alaki
jog érvényesülését az anyagi igazságnál fontosabbnak tartják. Ugyanakkor politikai
motiváltság is okkal gyanítható.
A fontosabb hivatkozásaiban összegezve említett alkotmányellenességet állító
kifogások azonban nem újszerűek. Alaptalanságukat az Alkotmánybíróság korábban két határozatban is megállapította.

IV. A pártállami diktatúra jogsértéseinek orvoslása érdekében
alkotott semmisségi törvények
A rendszerváltozás folyamatában rendkívül fontos szerepet kaptak a semmisségi
törvények.
1. Az ún. „első semmisségi törvény” az 1989. évi XXXVI. törvény, amely az
1956-os népfelkeléssel összefüggő elítélések orvoslásáról rendelkezett. Ezt a törvényt még az MSZMP kormányzása idején megválasztott Országgyűlés fogadta el.
A törvény legfontosabb szakaszaiban az 1956. október 23. és 1963. április 4-e
között a népfelkeléssel összefüggésben elkövetett politikai bűncselekmény, valamint ezzel bűnhalmazatban – harci cselekmények során – elkövetett emberölés, rablás, közveszély okozása vagy személy elleni erőszak miatti elítélések semmisnek
tekintendők. A semmisnek tekintés egyrészt jogi, másrészt politikai, harmadrészt
erkölcsi rehabilitálással járt. A törvény rendelkezése szerint a Legfelsőbb Bíróság
– a legfőbb ügyész indítványára, illetve az elítélt vagy hozzátartozója kérelmére –
semmisnek nyilvánítja a kijelölt időhatáron belül, a népfelkeléssel összefüggésben
méltányolható körülmények között elkövetett köztörvényes bűncselekmény miatti
elítélést.
2. Az 1990. évi XXVI. törvény az ún. „második semmisségi törvény”, amely az
1945 és 1963 közötti törvénysértő elítélések semmissé nyilvánításáról szól. Indokolása kiemeli, hogy a törvénytelenül elítéltek ügyeiben korábban gyakorolt közkegyelmi elhatározások alkalmatlanok voltak a sérelmek orvoslására, mert el nem
követett bűnök nem bocsáthatók meg.
3. Az 1992. évi XI. törvény az 1963 és 1989 között elkövetett egyes állam és
közrend elleni bűncselekmények miatt történt elítélések semmissé nyilvánítását
rendelte el az ún. „harmadik semmisségi törvény”. A törvény indokolásában utalt
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arra, hogy hatályban maradtak a diktatúra jogrendjének olyan rendelkezései, amelyek lehetővé tették az 1956–1963 közötti elítéléseket. Ezek a normák azonban ellentétben álltak „az Alkotmányban foglalt alapelvekkel (…) ellentétesek az emberi
jogokra vonatkozó elismert elvekkel és szabályokkal (…) a társadalom erkölcsi értékrendjével, valamint ha a bűncselekmény elkövetése az 1978. évi 8. törvényerejű
rendelettel kihirdetett Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányában
rögzített alapjogok gyakorlását, vagy az abban foglalt elvek és célok megvalósítását
jelentette”.
4. A 2000. évi CXXX. törvény az 1956. évi forradalom és szabadságharc utáni politikai leszámolással összefüggő elítélések semmisségének megállapításáról
szól az ún. „negyedik semmisségi törvény”. A törvény preambuluma szerint meg
kell semmisíteni azokat a törvényerejű rendeleteket is, amelyek megteremtették az
1956. évi cselekmények elítélésének eljárásjogi alapját. A törvény indokolása rámutat, hogy az érintett törvényerejű rendeletek a kor büntetőszellemiségében fogalmazódtak meg. A jogalkotók egyértelműen a politikai leszámolást helyezték előtérbe
a koncipiált perekben, és az ilyen büntetőeljárások alanyai biztosra vehették az esetenként végzetes ítéleteket. A törvényhozás figyelembe vette a politikai rendőrség
és az ügyészség, a legfőbb „jogi méltóságok” és a párt vezetői között felismerhető
háttéralkukat, amelyek eleve megkérdőjelezték a büntetőeljárások pártatlanságát, a
tisztességes eljárást.
A proletárdiktatúrát a demokratikus jogállam joguralmával felváltó új hatalommal szemben ellenérdekelt visszahúzó erők már ebben az időben is alkotmányellenességre hivatkozással kísérelték meg a semmisségi törvények végrehajtását meghiúsítani.
Az Alkotmánybíróság azonban az 1994. október 4. napján 1459/B/1992. AB
szám alatt meghozott határozatában az 1963 és 1989 között elkövetett egyes állam
és közrend elleni bűncselekmények miatt történt elítélések semmissé nyilvánításáról szóló 1992. évi XI. törvény alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára irányuló indítványok, illetve bírói kezdeményezés tárgyában, az alkotmányellenesség
megállapítására és megsemmisítésre irányuló indítványokat elutasította.
A határozat indokolásából kitűnően a törvény alkotmányellenességét állítva több
indítvány is érkezett az Alkotmánybírósághoz. Közülük a bírói indítványban előadott álláspont szerint a törvény sérti a jogállamiság és annak alapvető eleme, a
jogbiztonság elveit.
Az Alkotmánybíróság rámutatott, hogy a törvény azon rendhagyó törvények sorába tartozik, amelyek a múlt rendszer koncepciós büntető jogalkotásával és jogalkalmazásával okozott sérelmeket a magyar jogrendszerben addig nem ismert megoldással, a jogerős ítéletek semmissé nyilvánításával orvosolják.

42 s Rendészet és emberi jogok – 2012/3.
A határozat kiemelten említi, hogy az első és második semmisségi törvény ex
lege nyilvánítja semmissé a hatókörébe vont elítéléseket, azonban az első két törvény megoldásával ellentétben az Alkotmánybíróság kötelező erejű tételként (dogma) emelte ki, hogy a semmissé nyilvánítás a bíróság hatáskörébe tartozik. Rámutatott, hogy bizonyos jogerős elítélések ex lege semmissé nyilvánításának részben
politikai, részben jogtechnikai indokai voltak.
Kiemelte, hogy a jogsértések orvoslása a büntetőeljárás hagyományos jogorvoslati eszközeivel sem érdemi, szakmai okokból (a jogtalanság nem csupán az ítélkezésben, hanem a jogalkotásban és a jogalkalmazás irányításában is fellelhető volt),
sem gyakorlati, technikai okokból az ügyek tömegessége, a büntető iratok hiányai
miatt nem oldható meg.
Az igazságügy-miniszter nyilatkozatát is elfogadva az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a harmadik törvény esetében az ex lege semmisség nem alkalmazható. Egyrészt a hatalmi ágak elválasztása azt kívánta, hogy a semmisséget bíróság
mondja ki, és 1963 után sem az érintettek száma, sem az ítéleti tényállások elégtelensége, sem az iratok hiánya nem indokolta ezen elv csorbítását. Az érdemi bírói
közreműködés mellőzhetetlennek bizonyult.
Az Alkotmánybíróság e határozatában – a jogbiztonság és a jogerő viszonyával
korábban legrészletesebben foglalkozó 9/1992. (I. 30.) AB határozatára visszautalva – az indítványokat nem megalapozottnak minősítve kifejtette :
„A jogállam nélkülözhetetlen eleme a jogbiztonság. A jogbiztonság elve azonban
tág mérlegelési és döntési lehetőséget hagy nyitva a jogalkotó számára, hiszen a
jogállamiság más elvek érvényesülését is megköveteli, és ezek a jogbiztonság követelményével ütközhetnek. Például az igazságosság egyedi esetekben megvalósulását
elősegítő méltányosság intézménye a jogbiztonsággal elvileg ellentétes. A jogbiztonság azonban nem szenved csorbát akkor, ha a konkrét kivételek érvényesülési
körét és feltételeit a jog előre tisztázza. Vonatkozik ez a széles bírói mérlegelést
lehetővé tevő fogalmakra is, amelyeknek tartalmi kiszámíthatóságát a jogállamban
többféle – többek között jogegységi – intézmények szolgálják.
Az anyagi igazságosság jogállami követelménye csak a jogbiztonságot szolgáló
intézményeken és garanciákon belül maradva valósulhat meg, és az Alkotmány nem
biztosít alanyi jogot sem az anyagi igazság érvényesülésére, sem a bírósági határozatok törvényességére. Ezek a jogállam céljai és feladatai, amelyek megvalósulása
érdekében megfelelő – elsősorban eljárási garanciákat nyújtó – intézményeket kell
létrehoznia és az érintett alanyi jogokat így garantálnia. Az anyagi igazságosság és
a jogbiztonság követelményét a jogerő intézménye hozza összhangja – a jogbiztonság elsődlegessége alapján. A jogerő intézménye, alaki és anyagi jogerőként való
pontos meghatározottsága a jogállamiság részeként alkotmányos követelmény.”

Rendészet és emberi jogok – 2012/3. s 43

A korábbi 10/1992. (II. 25.) AB határozatnak a jogbiztonság elvéből idézett jogszabályra utalva azonban, ebben a határozatában az Alkotmánybíróság kötelező erejű tételként állapította meg:
„A jogerő tisztelete nem abszolút és áttörhetetlen eleme a jogbiztonságnak. A
lezárt jogviszonyok érinthetetlenségének tilalma alól engedhető kivétel, ha a jogbiztonsággal konkuráló más alkotmányos elv elkerülhetetlenné teszi, és ezzel nem
okoz céljaihoz képest aránytalan sérelmet. Az alkotmányos büntetőjog alapelveivel
összhangban ilyen kivétel a jogerősen lezárt büntetőeljárások felülvizsgálata az elítélt javára, ha az eljárás később alkotmányellenesnek bizonyult jogszabály alapján
folyt.
Önmagában tehát nem alkotmányellenes az, hogy a törvényalkotó az ügyek viszonylag nagy számában, az elítélt javára, a büntetőeljárás rendkívüli jogorvoslatai
mellett, a semmissé nyilvánítási eljárás útján is lehetővé tette a jogerő áttörését.
Nem következik egyben annak alkotmányos tilalma, hogy a törvényhozó elrendelje
a jogerősen lezárt büntetőügyek felülvizsgálatát az elítéltek javára. Ennek a jogbiztonsággal és a jogerő tiszteletével konkuráló alkotmányos indoka lehet a jogállami
következményeknek megfelelő büntetőjogi értékelés érvényre jutása a már lezárt
jogviszonyok tekintetében is.”
Az érdemi döntés azonossága okán indokolt röviden utalni az Alkotmánybíróság
652/B/1992. AB határozatának az 1945–1963 közötti törvénysértő elítélések semmissé nyilvánításáról szóló 1990. évi XXVI. törvény 1. § (2) bekezdése alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára irányuló indítvány elutasításáról, a bírói gyakorlat alkotmányosságának vizsgálatára irányuló kérelem visszautasításáról szóló
döntésére. Az indokolásból precedensként azt érdemes kiemelni, hogy a második
semmisségi törvényben rendelt az a szabályozási koncepció, hogy csak meghatározott bűncselekmények esetében kell az elítélést semmisnek tekinteni, nem önkényes
és nem ésszerűtlen.
Az Alkotmánybíróság 11/1992. (III. 5.) AB határozatából általános érvénnyel
bíró kötelező erejű elvi tételeket az alábbiak tárgyában indokolt felidézni:
„A jogállam alapvető eleme a jogbiztonság. A jogbiztonság – többek között –
megköveteli a megszerzett jogok védelmét, a teljesedésbe ment, vagy egyébként véglegesen lezárt jogviszonyok érinthetetlenül hagyását (…) a jogbiztonság elvéből fő
szabályként az következik, hogy lezárt jogviszonyokat sem jogszabállyal, sem jogszabály hatályon kívül helyezésével – származzék ez akár a jogalkotótól, akár az
Alkotmánybíróságtól – nem lehet alkotmányosan megváltoztatni. Kivétel ez alól az
elv alól csak akkor engedhető meg, ha azt a jogbiztonsággal konkuráló más alkotmányos elv elkerülhetetlenné teszi, és ezzel nem okoz céljához képest aránytalan
sérelmet. Ilyen kivétel például a jogerősen lezárt büntetőeljárások felülvizsgálata az
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elítélt javára (…) a jogviszonyok igazságtalan eredménye viszont önmagában nem
érv a jogbiztonsággal szemben.”
Az Alkotmánybíróság a már korábban megállapított kötelező erejű dogmatikai
tételének megerősítése szándékával a 9/1992. (I. 30.) AB számú határozatból idézte:
„az anyagi igazságosság jogállami követelménye a jogbiztonságot szolgáló intézményeken és garanciákon belül maradva valósulhat meg. Az anyagi igazság érvényesülésére nem biztosít (nem biztosíthat) alanyi jogot az Alkotmány. A jog és
a jogviszonyok visszamenőleges megváltoztatására csak igen korlátozott lehetőség
van (…) azokat új jogalkotással lehet alkotmányosan orvosolni.”
Az alkotmányos jogállam tartalmi kritériumait elemezve az indokolás IV. fejezetéből kiemelve olvasható:
„A törvény(ek)ben az Alkotmány rendelkezéseiből is kitűnően a népszuverenitást kifejező Országgyűlés többségi akarata testesül meg (…) az Alkotmánybíróság feladata a jogszabályok és így a törvény alkotmányosságának felülvizsgálata.
A büntetőhatalom gyakorlására rendelt hatóságok mulasztása (…) – mint kockázat
– az államot terheli. Az Alkotmány mind rendkívüli állapot (szükségállapot), vagy
veszélyhelyzet idején sem teszi lehetővé a büntetőjog alkotmányos alapelveinek korlátozását vagy felfüggesztését. A büntetőjogi felelősségre vonásnak, az elítélésnek
és megbüntetésnek törvényesnek és törvényen alapulónak kell lennie. Bűnössé nyilvánítást (elítélést) csak bíróság végezhet, mégpedig a büntetőjogi felelősség határozatban történő megállapításával. Ez következik az Alkotmánynak az ártatlanság
vélelmét deklaráló 57. § (2) bekezdéséből. Az eljáró hatóságok mulasztása vagy
hibája nem eshet az elkövető terhére.”
Csupán két – az ún. harmadik semmisségi törvényt kifogásoló – bírói előterjesztés tapintott rá a probléma lényegére: figyelemmel a hatalmi ágak elválasztásának
elvére, lehetséges-e bírósági ítéleteket törvénnyel semmissé nyilvánítani? Az Alkotmánybíróság a törvénytelenül elítéltek érdekében határozatának indokolásában
kifejtette, hogy a jogállami követelményeknek megfelelő és az elítéltre kedvezőbb
büntetőjogi értékelés konkurálhat a jogbiztonság alapelvével (1459/B/1992. AB
számú határozat).
Az Alkotmánybíróság a hatalmi ágak elválasztásának elvével nem foglalkozott
részletesebben. A törvényhozó sem büntetőjogi kategóriaként fogta fel a semmisséget. A törvénytervezet indokolása hangsúlyozta, hogy a hatalmi ágak elválasztásának elvére tekintettel hibás lenne az egykori elitéléseket büntető eljárásjogi fogalmakkal minősíteni. Az Országgyűlés nem a bíróság szerepében jár el, az ítéletek
megalapozottságát és törvényességét nem vizsgálja. Az ex lege semmissé nyilvánítás az elítéltek jogi, erkölcsi és politikai rehabilitációját jelenti.
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V. A semmisségi törvény alkotmányos alapelvei
A történeti események és az Országgyűlés törvényalkotása időpontjában az 1949.
évi XX. törvényben kihirdetett, de többször módosított Magyar Köztársaság Alkotmánya volt a hatályos alaptörvény.
– A korabeli Alkotmány deklarálja:
– A Magyar Köztársaság független, demokratikus jogállam. (2. § (1) bek.)
– A Magyar Köztársaságban minden hatalom a népé, amely a népszuverenitást
választott képviselői útján, valamint közvetlenül gyakorolja. (2. § (2) bek.)
Az államforma hatalmi berendezkedését definiálva az Alkotmánybíróság a
4/1999. (III. 21.) AB határozatában deklarálta:
– „Demokratikus jogállam hatalmi berendezkedése a joguralom.
– A jogállamiság egyik alapvető követelménye, hogy a közhatalommal rendelkező szervek a jog által meghatározott keretek között, a jog által a polgárok számára
megismerhető és kiszámítható módon, szabályozott keretek között fejtik ki tevékenységüket.”
Tényként lehet megállapítani, hogy a vizsgált időszakban a demokratikus jogállam alkotmányos működésében a jog uralmának törvényi alapjai adottak voltak.
A közhatalommal rendelkező szervek – közülük kiemelten a közrend és közbiztonság megteremtéséért kizárólagos felhatalmazással rendelkező rendőrség – politikai irányításának az Alkotmányban, míg szervezeti felépítésének, parancsnoki
hierarchiában működésének anyagi jogi rendje a rendőrség minősített elfogadású
törvényében, a szakmai szolgálatok tevékenységének alaki és tartalmi normái a
Rendőrség Szolgálati Szabályzatának miniszteri rendeletében, míg az egyes szolgálatok végrehajtási szabályzatai az országos rendőrfőkapitány utasításaiban öltöttek
testet.
Az utóbbiak közül kiemelkedő a fontosságú Magyar Köztársaság Rendőrsége
Csapatszolgálati Szabályzatának kiadásáról szóló 11/1998. (IV. 23.) ORFK Utasítás.
(Ügybeli jelentőségét érzékeltetve fel kell idéznünk a kormány az 1105/2006
(XI. 6.) határozatával létrehozott Gönczöl-munkacsoport jelentésének4 azon megállapítását, hogy ez a nem publikus Utasítás sokféle magatartási kötelezettséget ró az
állampolgárokra, akik azonban, sérülést is okozó retorzióval fenyegetettség ellenére
az ott írt szabályokat a nyilvánosságban nem ismerhetik meg!)
Megállapítható, hogy a közrend és közbiztonság fenntartásáért egyedül felelős
hatalmi szerv hatékony működtetésének – ideértve az indokolt esetekben a legitim
4
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erőszak alkalmazását is – törvényes rendje alkotmányosan, teljeskörűen szabályozott volt.
A jogszabályokban rendezettségre utalás mellett ugyanakkor indokolt nagy
nyomatékkal emlékeztetni az egykori közbiztonsági főigazgató, országos rendőrfőkapitány-helyettes Hatala József r. vezérőrnagy úr 2004. január 21. napján beterjesztett 117/2004. ált. számú, a csapatszolgálati törzsek, századok állományának
képzéséről, alkalmazhatóságáról, technikai, illetve egyéni védőeszköz-ellátottságáról az 1998–2003 időszakban szóló Jelentés-ének súlyos megállapításaira. Annak
összegzett következtetése szerint a rendőrség a rendezvénybiztosítási és tömegkezelési feladatok ellátására a rendőri létszám alacsonysága, a képzettségi szintjük és
ugyanakkor a technikai fejlesztések súlyos hiányosságai miatt e szolgálati feladat
ellátására csak részben alkalmasak. Jelezte, hogy tömegrendezvényekhez kapcsolódóan közterületeken, ha kaotikus állapotok alakulnak ki, a rendőrség nem lesz képes
a helyzet megfelelő kezelésére.
A Jelentés-ének nem lett jobbító következménye; ellenkezőleg, a főkapitány-helyettesi jogállás megszüntetésével nyugállományba helyezésére került sor.
A demokratikus jogállam joguralomra alapozott hatalmi berendezkedésében az
egyes indokolt esetekben akár legitim erőszak alkalmazására is feljogosított rendőrségnek azonban ilyen fellépésekhez politikai döntésre volt szüksége.
Bene László országos rendőrfőkapitány azonban politikai döntés meghozatalára nem volt jogosult. Parancsnoki tevékenységét az Alkotmányban és a rendőrség
törvényében rendelten a kormány nevében, de ténylegesen a felelős miniszterelnök
által gyakorolt irányítói jognak alávetetten kellett végeznie. Az utóbbi jogosultságok közül kiemelkedő fontossága miatt említendő: az irányítás joga – a végrehajtásra vonatkozó parancsnoki jogkörök elvonása nélkül – egyedi utasítások adására
is kiterjedt.
A politikai döntésre vonatkozó felhatalmazást az Alkotmány a 35. §-a (1) bekezdése h) pontjában a kormány kizárólagos jogkörében telepítette. A magyar közjogi
rendszerben a kormány élén álló felelős miniszterelnök szuverén döntési akarata a
meghatározó, és kormányának tagjai – mint államigazgatási feladatkörükbe tartozó
ágazati szervek irányítói – a kormány által hozott határozatok végrehajtására kötelezettek.
A hatályos Alkotmány 34. §-ának (4) bekezdése a kormányt feljogosította, és
ezzel egyben arra kötelezte, hogy – jogszabály kivételével – az alárendelt szervek
minden olyan határozatát vagy intézkedését megsemmisítse, illetőleg megváltoztassa, amely törvénybe ütközik.
Gyurcsány Ferenc miniszterelnöki tevékenysége a tárgyi időszakban az Alkotmányból és az alkotmányos jogszabályokból idézett jogrendet sorozatosan sértette.
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Ezzel a demokratikus jogállam joguralma, míg következményeként a politikai és
szabadságjogukkal élő ünnepelők, de a békésen tüntetők politikai, szabadságukhoz
és méltóságukhoz tartozó jogai súlyosan sérültek.
Tények bizonyítják, hogy a miniszterelnök alkotmányos felhatalmazásával élve
2006. október 23-án politikai döntésekkel ténylegesen irányította a rendőri csapaterők „tömegkezelését”. Ezért felelősség terheli a 2006. szeptember 17-étől kezdődően, de különösen október 23-án a rendőri csapaterőkkel végrehajtott fellépések
jogszerűtlensége, azokkal a szakszerűség és arányosság követelményeinek tudatos
megsértései miatt.
Sajtóban idézett nyilatkozatai bizonyítják, hogy észlelte a közterületen zajló békés rendezvényeken, azok eseményein a véleménynyilvánítás korlátozhatatlan szabadsága gyakorlásának folyamatos és súlyos megsértését.
A rendőri erők fellépése nem volt szükségszerű, mert október 23-án rendőrök
szorították rendbontók kisebb csoportjait a tüntetők békés tömegéhez, akiknek a
feloszlatására nem volt törvényes okuk. A rendbontók kiemelésével, technikai kordonok vagy csapaterő-állomány felállításával kellett volna a békésen ünnepelőket,
akárcsak a még erőszakos magatartást nem tanúsító kormányellenes tüntetőket
megvédeni.
Bene László országos rendőrfőkapitány az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottságának, a Honvédelmi és rendészeti bizottságának és
a Nemzetbiztonsági bizottságának 2006. október 31-én, az Országház delegációs
termében megtartott együttes ülésének a jegyzőkönyve 93. oldalán írottak szerint
jelentette ki:
„23-án beszéltem a miniszterelnök úrral (…) mobilon is beszéltünk természetesen. Rendszeresen beszéltünk mobilon (…) pillanatok alatt lehet kommunikálni.
Ennek nem az a szándéka, mert el akarunk valamit titkolni.”
Bene László nem zárta ki, hogy a mobiltelefonon kapott „közvetett” utasításokat, de arról nem nyilatkozott, hogy miről kommunikáltak rendszeresen.
A rendőri erők helyszínparancsnokai és felettesei közötti kommunikációt ugyancsak a rendszeresített szolgálati rádiórendszeren kívüli mobiltelefonon történő kapcsolatokra alapozták. Megjegyzendő, hogy a hivatalos rádióforgalmazás tartalmát
archiválás céljával dokumentálni kellett (és lehetett), míg a mobiltelefon-forgalmazás tartalmi elemei esetében erre nem volt lehetőség.
A tényfeltárásra kötelezett ún. Balsai-bizottság az ügydöntő fontosságú tények
felderítésekor az országos rendőrfőkapitány úrtól megkapta valamennyi parancsnoki beosztásban tevékenykedett rendőrtiszt személyes mobiltelefonjának hívószámát
(Az adatközlés nem terjedt ki a Gyurcsány Ferenc miniszterelnök által aktuálisan
használt mobiltelefon hívószámának közlésére.)

48 s Rendészet és emberi jogok – 2012/3.
A politikai és rendőri felsővezetők mobiltelefonon való kapcsolattartásának
szakértői elemzéssel történő értékelését azonban a cellainformációkat is magába
foglaló híváslisták törlése meghiúsította.
Mandátumának lejárta előtt a regnáló kormány törvényben rövidítette le a híváslisták megőrzésének időtartamát, ezzel előrelátóan meghiúsította relevánsnak
mutatkozó rendőri parancsok kimenő és beérkező hívásai időpontjainak, a cellainformációk alapján a parancsnok térbeli tartózkodása helyének, valamint nemcsak
szolgálati elöljáróval, hanem – különösen politikai felelősséget hordozó vezetőkkel – folytatott kommunikációknak, és azoknak a kriminálisan releváns történeti
eseményeknek térben és időben azonosítható történéseikkel összefüggésbe hozható
szakértői értékelését.
Ez az ügyfelderítési lehetőség ugyan a beszélgetések tartalmának megismerésére
nem nyújtott volna lehetőséget, azonban a helyszíni parancsnokok, Gergényi Péter
és Bene László felelős rendőri vezetők, valamint a politikai döntésekkel irányítási
jogukat gyakorló politikai vezetők térben és időben való kapcsolattartásának tényét
bizonyították volna.
A miniszterelnök alkotmányos felhatalmazását ténylegesen gyakorolta. Arról az
írott és elektronikus médiákban több ízben is nyilatkozott. Tevékenységéről abszolút hitelességgel az Országgyűlés elnökéhez, Kövér László úrhoz 2010. szeptember 23. napján keltezett levelének tartalma tájékoztat. Ezt a levelet ugyan azzal a
szándékkal írta, hogy megindokolja: miért nem hajlandó a Gulyás Gergely országgyűlési képviselő által vezetett országgyűlési albizottság előtt megjelenni, és az ott
felteendő kérdésekre válaszolni5.
A rendőrség tevékenységének irányítását illetően írja: „Miniszterelnökként természetesen többször is beszéltem rendőri vezetőkkel, részt vettem a Nemzetbiztonsági Kabinet ülésén. Tájékoztatót, értékelést kértem, továbbá megfogalmaztam elvárásaimat. Ez utóbbiak világosak voltak: a rendőrség minden rendelkezésére álló
eszközzel, határozottan, de természetesen jogszerűen eljárva védje meg a közrendet.
Akkor követtem volna el hibát, ha nem ezt teszem. Konkrét rendőri intézkedésre
utasítást nem adtam, mert nem adhattam: nem volt hozzá jogom, speciális szakértelmem és késztetésem sem. Nem így kormányoztam.”
Megjegyzendő, hogy a miniszterelnök a Szilvásy György által elnökölt Nemzetbiztonsági Kabinetnek 2006. október 23-án a délutáni órákban, majd a következő
napon, október 24-én tartott ülésein valóban részt vett. Az ülésen elhangzottakról
jegyzőkönyv nem készült, hanem Szilvásy rendelkezése alapján később egyik mun-
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Lásd a 3. sz. mellékletben.
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katársa emlékeztető feljegyzést készített. Azokból az ülésen felszólalók nyilatkozatai hitelesen nem ismerhetők meg.
A miniszterelnök aktivitását bizonyítja, hogy Petrétei József miniszter szeptember 19-én benyújtott lemondását, Gergényi Péter 2007. január 1-jével történő nyugdíjazási kérelmét, továbbá a saját országos parancsnoki jogkörét sértő kormányfői
intézkedések miatt a főkapitányi tisztéből távozási szándékát bejelentő Bene László
lemondását sem fogadta el. A miniszterelnöknek ezek a döntései arról szólnak, hogy
vállalta a politikai felelősséget a jogsértő rendőri intézkedésekért, mint amelyek
megfeleltek saját intencióinak.
A miniszterelnök és az országos rendőrfőkapitány közötti kapcsolattartás alkotmányos szabályainak a megsértését bizonyítja az Országgyűlés Gulyás Gergely
által vezetett albizottsága előtt Petrétei József miniszter és államtitkára, Kondorosi
Ferenc egybehangzó tényállítása arról, hogy a kormányfő elvárásainak az országos
rendőrfőkapitány számára továbbításában ők nem vettek részt; ilyen államigazgatási tevékenységet nem végeztek. Az eltérő gyakorlatot az államtitkár úr törvénysértőnek jellemezte. (Miniszteréhez hasonlóan, az államtitkár lakásán tartózkodva
televíziós helyszíni tudósításokból tájékozódott a közterületi eseményekről és szakirodalom tanulmányozásával önmagát mentálisan helyezte szolgálati helyzetbe.)
Herczegh Géza – Tersztyánszkyné Vasadi Éva – Zlinszky János emeritus alkotmánybírók által 2007. május 8. napjáról keltezett – „Észrevételek az úgynevezett
Gönczöl-munkacsoport jelentésének megállapításairól” című6 – alkotmányossági
szempontokat alapul vevő értékelése szerint a 2006. szeptember 17-ét követően –
mindenekelőtt október 23-án – történt rendőri intézkedések nem voltak jogszerűek
(törvényesek). Ugyanis a fellépések során oly mértékben sértették meg az irányadó hatályos jogszabályokat, hogy ezek miatt már a fellépés egésze sem tekinthető jogszerűnek; még akkor sem, ha valóban akadtak a tüntetők között rendbontók,
akiket kellő időben ártalmatlanná kellett volna tenni, hogy a békés polgárok az Alkotmányban biztosított gyülekezési, illetve véleménynyilvánítási jogukat gyakorolhassák. A fellépés nem volt szükségszerű, mert a rendőrök szorították a rendbontók
kisebb csoportjait a békés tüntetők tömegéhez, akiknek a feloszlatására viszont nem
volt okuk.
Az aktuálisan hatályos Alkotmányból idézettek – miképpen új Alaptörvényünk
elvi tételei szerint is – a hatalom az ország népességét illeti, amely a népszuverenitást választott képviselői útján, valamint közvetlenül gyakorolja.

Észrevételek az úgynevezett Gönczöl-munkacsoport jelentésének megállapításairól / Herczegh
Géza, Tersztyánszkyné Vasadi Éva, Zlinszky János; Magyar Szemle Alapítvány. Budapest, 2007.
6
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Az Alkotmány 2. § (2) bekezdésének idézett diszpozíciója egyértelmű abban a
tekintetben is, hogy a szuverén hatalomgyakorlás mindkét említett formája egyenértékű.
Teljes bizonyossággal jelenthető ki, hogy amikor kormányon nem lévő ellenzéki
erők közterületi békés rendezvényeken véleményt nyilvánítanak – azt akár petícióba foglalva az illetékesekhez eljuttatni törekszenek –, a népszuverenitásból származó jogukat éppen közvetlenül gyakorolják.
Demokratikus jogállam közéletének jellemzője ugyanis a többpártrendszer.
Azonban mindig a választással uralomra kerülő kormány van döntési pozícióban,
számára biztosítottak a hatalom eszközei. A politikai ellenzék mozgásterei azzal
nem egyenértékűek, ide nem értve a békés gyülekezés és a véleménynyilvánítás
kommunikációjának, miképpen a sajtónak a szabadságát. Azok sérthetetlenek.
Az Alkotmánybíróság 56/1991. (XI. 8.) AB határozatának megállapítása szerint
az állami cselekvést meghatározó és viszonylagos stabilitással bíró jog maga az
Alkotmány. Ez magában foglalja a szabadságjogok tiszteletét és védelmét, míg a
36/1992. (VI. 10.) AB határozat deklarációja szerint egy szabadságjog megsértése
ugyanolyan súlyú indok lehet az államszervezet működési zavarának megállapítására, mint az intézmények tevékenységének fennakadása.
Ebben a tekintetben pedig történeti valóság, hogy az 1990. május 2-tól jogállamban, hatalmi berendezkedése szerint joguralomra áttért Magyarországon a rendőrség állományának egy része 2006. szeptember 18–október 23. közötti intervallumban politikai utasításra tömeges jogsértéseket követett el. Amikor a hivatalos szervek
működésében fordul elő ilyen mérvű jogsértés, az a jogállamiságot olyan mértékben
csorbítja, amely csak rendkívüli eszközökkel orvosolható. Ez a jogorvoslat azonban
nem hárítható át a sérelmet szenvedett állampolgárokra. Ezért kellett a törvényhozó
hatalomnak biztosítani a bíróságoknak azt a lehetőséget, hogy az utólag nyilvánosságra került tömegoszlatások-kiemelések, elfogások – rendőrségi és büntetés-végrehajtási intézményekbe beszállítások alkalmazási technikája miatt – a legtöbb esetben
objektíve közokirat-hamisítással készült jegyzőkönyvek és ezt a tényállást fedezni
kívánó rendőri vallomásokra alapozott bírói ítéletek semmisségét pontosan körülhatárolt feltételek teljesülése esetén, rendkívüli bírósági felülvizsgálati eljárásban, bíró
által hozott és jogorvoslattal támadható határozatban kimondhassák7.
Alkotmányosan igazolható, hogy amennyiben a néphatalom közösségéhez tartozók az Alkotmányban és a nemzetközi jogban deklarált véleménynyilvánítási jogukkal éltek, annak gyakorlását az így érintettek igényei alapján őket a közrend
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Balsai-jelentés: a 2006. őszi erőszakos rendőri fellépésről. Budapest: Kairosz, 2011. 293 p.
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fenntartására hivatott államrendőrség biztosítani, illetve annak szabad gyakorlása
során őket megvédeni tartozik. [Alkotmány, 61. § (1) bek.; 62. § (1) bek.]
A korabeli hatályos Alkotmány egyik legfontosabb általános rendelkezése volt,
hogy „senkinek a tevékenysége sem irányulhat a hatalom erőszakos megszerzésére,
vagy gyakorlására, illetőleg kizárólagos birtoklására”. [Alkotmány, 2. § (3) bek.]
A már megnevezett három emeritus alkotmánybíró tanulmányában hivatkozott
az Alkotmánybíróság korabeli határozatának indokolása tartalmára, amely szerint
Gyurcsány Ferenc miniszterelnökké jelölése pártjelöltként eleve alkotmánysértő
volt, majd a következő választási ciklusban megtévesztett polgárok szavazataival
megválasztott, látszatlegalitáson nyugvó, de semmi esetre sem teljesen legitim Országgyűlés és a miniszterelnöki újabb megbízás elnyerése súlyos alkotmányellenesség és törvénysértések tényét mutatja.
Ez a súlyos elmarasztalás hitelesen, az államszervezet demokratikus működése
ellenőrzésére jogosított és egyben kötelezett dr. Sólyom László köztársasági elnök
úr államfői deklarációira alapozható.
2006. november 25. napján az Alkotmány 29. § (1) bekezdésében felvett alkotmányos felhatalmazásával élve, egyben elveket képviselve szólalt meg.
Megvalósult tényként utalt arra, hogy „alapvető normák bizonytalanná válása
miatt hatalmi rendszerünkben tartósan morális válság következett be. Politikusok
egyre kevésbé kezelik méltó helyükön az alkotmányos értékeket, amely felfogás fokozatosan odáig fajult, hogy ha bármilyen alkotmányos elv útjában áll a politikának
–, akkor majd megváltoztatják az Alkotmányt. Elviselhetetlen mértékű lett a megosztottságból fakadó indulat és elfogultság, amely egyre többször felülírja az elveket.”
Az őszödi beszédre kitérve, annak cinikus hozzáállását és annak pőre megnyilvánulását, hogy a „cél szentesíti az eszközt”– elmarasztalta.
Kijelentette: „Demokrácia nem létezhet morális normák nélkül. Azok áttörése
megkérdőjelezi a demokrácia bizalmi alapját. Aki ezeket a világos határokat tudatosan, sőt büszkén átlépi, az ilyen jelenség nem maradhat válasz nélkül. A beszéd
súlyos lappangó dolgokat tett láthatóvá. Itt a demokrácia alapkérdéseiről van szó:
Vannak-e még normáink? Szabad-e hazudni? Szabad-e bármilyen eszközt igénybe
venni a hatalom megtartása érdekében? Ha olyan helyzet áll elő, hogy ezek a kérdések mindenkiben felmerülnek, akkor válság van.”
Az államfő utalt a politikai válság történéseinek alkotmányos keretek közé terelését célzó fellépésére, bár hozzátette, hogy az Országgyűlés bizalmi szavazásával
arra adott válasz okán közjogi szerepe, lehetőségei lezárultak.
A kibontakozás a megoldás irányaként a jogállamban való bizalom visszaállítását az intézmények jogkövető működésében jelölte meg. Ennek legsürgetőbb próbájaként a 2006. október 23-án történt rendőri túlkapások kivizsgálását határozta meg.
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A kormánypárti frakciókat sürgetve nevesítette a hatalommegosztás ama klasszikus
elvének a gyakorlását, hogy a törvényhozó hatalom ellenőrizze a végrehajtó hatalmat. Ezt a fékek és ellensúlyok fontosságának kiemelésével nyomatékosította.
Az államfő különbséget tett a törvénysértéseket elkövetők és a jogaikat erőszak
nélkül gyakorló tüntetők között. Az előbbiekkel szemben a legszigorúbb fellépést
nevezte meg feladatként, míg a békés tüntető állampolgárok és intézményeik megvédését alkotmányos kötelességként nevezte meg, akiknek jogait az államnak garantálnia kell.
Államfői direktíváinak és intelmeinek hatástalanságát érzékelve a köztársasági
elnök úr az Országgyűlés 2007. évi őszi ülésszaka megnyitásakor elmondott beszédében elítélte a békés szándékú tüntetőknek és az erőszakos magatartás okán az
Alkotmány biztosította keretekből kilépő radikálisoknak az összemosását, az országot fasisztákra és antifasisztákra, a nemzetiekre és nemzetellenesekre megosztó
megnyilvánulásokat.
Óvott a hatóságoknak a tüntetők elleni nyomás gyakorlásától, amellyel akár el is
lehet téríteni őket alapjogaik gyakorlásától. Kiemelte :
„Az Alkotmány nem tűri az erőszakot. Intézményi oldalról ennek fontos kérdése,
hogy a rendőrség milyen kényszerítő eszközöket alkalmaz. Ezek garanciális szabályok. Túllépésük a jogállamot érzékenyen sértik. A jogállam próbája lesz, hogy mit
tesz az igazságszolgáltatás, a tavaly szeptemberben, de főleg az október 23-i tüntetéseken történteket, jogállamban a bűnt – mérlegelve minden súlyosító és enyhítő
körülményét – meg kell büntetni.”
Tényként állapította meg, hogy „megrendítően súlyos jogsértéseket követtek el
a rendőrök”.
„De kérdés, kik állnak bíró elé?”
Érzékelte, hogy nagyon kevés ügy jut el a bírósági tárgyalásig, mert az ügyészség a rendőr elkövetőket nem tudja azonosítani, és ennek felderítésében a rendőrség
az ügyészséggel egyáltalán nem együttműködő.
Kinyilvánította azt az aggodalmát, hogy félő: „sok ismert vezető felelőssége a
szakmai és a politikai felelősségek szintjén tisztázatlan marad”.
Keserű szavakkal zárta azzal a felszólalását, hogy a felelősségek kivizsgálása
helyett kitüntetések osztogatására került sor.
A köztársasági elnök úr intelmei az érintett kormányzati ciklusban hatástalannak
bizonyultak.
A 2010. évi országgyűlési képviselői választásokon hatalomra került pártszövetség előbb a választási, majd a kormányprogramjában kötelezettséget vállalt a
2006. év szeptember és október hónapjaiban megvalósult köztörvényes, közvádra
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üldözendő, egy részükben katonai bűncselekmények elkövetőinek felderítésére, felelősségre vonására.
A Büntető Törvénykönyvben büntetni rendelt katonai és köztörvényes bűncselekmények egész sorát kimerítő, véresen brutális rendőri tevékenység miatt az Országgyűlés az állami vezetői mulasztások, az állam nevében elkövetett jogsértések
áldozatait megillető kártérítésekről szóló 33/2010. (VI. 11.) OGY határozatában
megállapította, hogy „tovább súlyosította a helyzetet, hogy az előzetes letartóztatások indítványozásakor és elrendelésekor első fokon az ügyészi és a bírói szervezet
sem volt képes alkotmányos rendeltetésének megfelelni, és a személyi szabadságot
korlátozó kényszerintézkedésekre az esetek többségében megfelelő szakmai indokok
hiányában, a büntetőeljárás alapelveinek semmibevételével került sor.
Polgárai méltóságán, kiszolgáltatottságán keresztül az államba vetett bizalom és
az állam tekintélye is sérült.
A demokratikus jogállam legsúlyosabb sérelme mégis az, hogy a történtekre következmények nélkül kerülhetett sor, törvényszerűen ássa alá a jogállamba vetett
közbizalmat és a közrendet, ha az állami vezetők megbízatásukkal, a rendelkezésükre álló monopolizált erőszak-hatalommal következmények nélkül élhetnek vissza,
illetve nyilvánvaló mulasztásaik kivizsgálatlanul és megtorlatlanul maradhatnak.”
Az Országgyűlés – mert a rendőri intézkedésekről szóló jelentések súlyos aggályairól még nem értesülhetett – az alkotmányos alapjogában, illetve személyhez
fűződő jogában sérelmet szenvedettek kártérítéséből kizárta azokat a természetes
személyeket, akiknek a büntetőjogi felelősségét jogerős bírói ítélet megállapította.
Az Országgyűlés határozata félreérthetetlen. Az ügyészi és a bírói szervezetet
azért marasztalta el, mert nem voltak képesek alkotmányos rendeltetésüknek megfelelni, a személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedéseikre többségében
szakmai indokok hiányában a büntetőeljárás alapelveinek semmibevételével került
sor, s emiatt a polgárok méltóságán és kiszolgáltatottságán keresztül az államba és
intézményeibe vetett bizalom és az állam tekintélye sérült.
Indokolt emlékeztetni arra, hogy a Legfelsőbb Bíróság és egyben az Országos
Igazságszolgáltatási Tanács korabeli elnöke, Baka András elnök úr – az általa vezetett intézményi háttérrel támogatva – felháborodottan tiltakozott, hogy az Országgyűlés az önálló, független bírói hatalmi ágat bírálta.
Az okozati összefüggés miatt már itt indokolt utalni arra, hogy Gatter László, a
Fővárosi Bíróság korabeli elnöke az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és
vallásügyi bizottságának, az állam részéről a politikai szabadságjogokkal összefüggésben elkövetett jogsértéseket vizsgáló albizottságának 2010. október 13. napján
tartott ülésén arról nyilatkozott:
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„… a Fővárosi Bíróság nevében megkövetek minden olyan állampolgárt, aki az
esetleges felületes bírói munkavégzés miatt akár csak egy nappal is többet töltött a
személyes szabadságot korlátozó intézkedés hatálya alatt, mint amennyit indokolt
lett volna. … a (büntető)kollégium által lefolytatott vizsgálat jelentése alapján nem
láttam, és nem látok most sem lehetőséget … törvényes lehetőséget a korábban hozott döntések miatt bírák ellen fegyelmi eljárás, felelősségre vonás lefolytatására.”
A 2006. év két őszi hónapjában – különösen az október 23-i budapesti erőszakos
cselekményekkel összefüggően – a magánszemélyeket személyes szabadságuktól
jogsértő módon megfosztás, majd ügyeikben a „bíróság elé állítás” eljárásai sokaságában a fegyverek egyenlőségének elve, a tisztességes (fair) és kontradiktórius
tárgyilagos eljárás, a felek rendelkezési jogát is érvényesítő védekezés joga, a tárgyalás dominanciája sérült a törvénytelen jogkorlátozások formájában. Ezeknek az
alanyi jogokat tömegesen sértő tényeknek kiemelt figyelmet érdemlő korabeli dokumentatív alapja is van.
Nevezetesen:
A 2006. október 23-i budapesti erőszakos események feltárására és kivizsgálására alakult Civil Jogász Bizottság – képviseletében többek között jelen sorok szerzője is – 2007. január 18. napján az ún. „bíróság elé állításos” eljárásokban hozott első
fokú ítéletek súlyos anyagi és eljárásjogi tévedéseit a Legfelsőbb Bíróság és egyben
az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnökéhez, Lomnici Zoltán elnök úrhoz
intézett részletes jogdogmatikai érvelésekkel támadta meg.
A 12 oldal terjedelmű tájékoztatás lényegében a büntetőeljárás garanciális normáinak a megsértését vagy mellőzését, a büntető anyagi jogi rendelkezéseknek a
jogtudomány elvi tételeit, a magasabb fokú bíróságok – különösen a Legfelsőbb
Bíróság – iránymutató eseti döntéseit és a Legfelsőbb Bíróság büntetőkollégiumi
állásfoglalásai összességét kitevő „élő-jognak” a figyelmen kívül hagyását kifogásolta.
A Bizottság kezdeményezte, hogy egy bírói kisebbség súlyos tévelygései okán a
bíróságba vetett közbizalom megőrzésének preventív védelme érdekében az elnök
úr a Pesti Központi Kerületi Bíróság szakmai percsoportjának vezetőjét és ennek a
bíróságnak, valamint a Budai Központi Kerületi Bíróságnak érintett bíráit az anyagi és eljárási élő-jogi ismeretek felfrissítése érdekében a Bírói Akadémián történő
utánképzésre irányítani szíveskedjen.
A Civil Jogász Bizottság szorgalmazta, hogy az „élet kioltására alkalmas eszköz”
parttalan, az ésszerű korlátokat is átlépő kiterjesztő értelmezése, annak következményeként a „felfegyverkezve elkövetettség” minősítő körülményének a Legfelsőbb
Bíróság Büntető Kollégiuma 61. számú állásfoglalása iránymutatásával ellentétes
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jogsértő módon értelmezése miatt az elnök úr a Legfelsőbb Bíróság Büntető Kollégiumánál jogegységi eljárást kezdeményezzen.
Az igazgatási jogkörének korlátaira utalva az elnök úr a 2007. február 2. napján
keltezett válaszlevelében közölte, hogy a Civil Jogász Bizottság levelét igazgatási
intézkedések megtétele érdekében a Fővárosi Bíróság elnökének, míg tájékoztatás
céljából Solt Pál úrnak, a Magyar Bíróképző akadémia vezetőjének egyaránt megküldte. Jelezte, hogy a jogegységi eljárás megindítását szorgalmazó javaslatot az
illetékes kollégium vezetője vizsgálja meg.
Később a Legfelsőbb Bíróság Büntető Kollégiuma a 61. számú állásfoglalásában
kifejtett téziseit – jogrendbeli változtatások okán a 24/2007. BK véleményében – további részletes értelmezéssel kiegészítve és megerősítve fenntartotta.
Tényként állapítható meg, hogy a bíróságok anyagi jogi ítélkezési gyakorlata
az „élet kioltására alkalmas eszköz” parttalan és homályos tartalommal kiterjesztő
értelmezése, illetve arra alapozottan a „felfegyverkezve elkövetettség” az élő-jog
dogmatikai kritériumainak nem felel meg. Az anyagi jogi értelmezés minden ilyen
esetében a cselekmény minősítése egyben a büntetések kiszabásai tekintetében
súlyos repressziókat eredményeztek. Ilyen esetekben a jogerős elítéléshez fűződő
hátrányok tényén túlmenően az érintett állampolgárok ki lettek rekesztve az Országgyűlés 33/2010. (VI. 11.) OGY határozatával elrendelt kártérítésből is.
A bíróságok igazságszolgáltatásában főbb vonalaiban vázolt injúriáknak előidézői-okozói alapjai pontosan meghatározhatók az ügyészségi szervek nyomozati,
vádelemelési, majd vádképviseleti hibáiban. Ebben a tekintetben különös figyelmet
érdemelnek a már fentebb említett országgyűlési albizottság előtt 2010. szeptember 6. napján Falvai Zsolt, a Fővárosi Nyomozó Ügyészség korabeli vezetője, és
Szoboszlai-Szász Richárd, a Fővárosi Főügyészség büntető-helyettes főügyésze
tényfeltáró nyilatkozatai. A terjedelmes jegyzőkönyvet mellékletként csatolva, abból kiemelést érdemel, hogy a közterületekről előállított személyek több száz főt
tettek ki.
Ihász Sándor fővárosi főügyész és Palásti Márta, a Budapesti VI–VII. kerületi
Ügyészség vezetőjének a parlamenti albizottság előtt történt meghallgatása során
azonban az is kiderült, hogy a Budapesti VI–VII. kerületi Ügyészségnek nem volt
eljárásjogi hatásköre hivatalos személy sérelmére elkövetett bűncselekmény miatt
eljárás indítására. Tekintettel a 3 napig tartható őrizetbe vétel lehetőségére, időhiány okán az ilyen ügyeket nem adták át a hatáskörrel és illetékességgel rendelkeztő
ügyészségi szervnek, ezért e probléma áthidalása érdekében garázdaság alapos gyanúja miatt maguk tettek indítványt az előzetes letartóztatások elrendelésére, majd
csak ezt követően adták át az ügyet törvényes eljárásra a katonai ügyészségre.
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A Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet Nagy Ignác utcai börtönébe a rendőrség által előállított személyek tömegéről, emberi méltóságuk megalázásánál is
súlyosabb, törvénytelen kínzásnak is megfelelő gyötrelmeikről az Intézet akkori parancsnoka, Boglyasovszky Csaba bv. dandártábornok az Országgyűlés Gulyás Gergely által vezetett albizottsága előtt 2010. szeptember 3-án elhangzott tájékoztatása
szolgáltat megrendítő ismereteket.
Az elfogottak tömeges előállítása miatt – mert az igazgatási szolgálat mintegy 20
fő zárkaszerű elhelyezésére rendelkezett ún. fachokkal – azok telítettsége, a befogadási eljárás procedúrája, szakmai szolgálatának létszámhiánya okán, a felgyülemlett
embereket előbb az Intézet folyosóin, majd az épület belső udvarán várakoztatták.
Volt olyan személy, aki már egy napja nem evett, ivóvizet nem kapott, míg a befogadásukig őket kísérő rendőrök személyében váltásokat hajtottak végre. A már nagy
nyomatékkal említett utolsó mozzanatban a befogadáshoz szükséges okmányokat a
váltással érkezett utolsó rendőr állította ki.
A Fővárosi Nyomozóügyészség vezetője, valamint a Fővárosi Főügyészség
büntető-helyettes főügyésze a parlamenti albizottság előtt egyetértően nyilatkozott arról, hogy a büntetőeljárás megindításához szükséges megalapozott gyanút
a közokiratoknak minősülő rendőri jelentések és rendőrtanúk vallomásai, azokkal
felismerésre bemutatások alapozták meg. A polgári perrendtartásra hivatkozással a
vezető ügyészek arról nyilatkoztak, hogy az ellenkező tény bizonyításáig a rendőri
szervek által kiállított közokiratokat hitelesnek kellett elfogadniuk.
Semmi okuk nem volt feltételezni azok valóságtartalmát mindaddig, amíg az ott
írtak ellenkezője be nem igazolódott. Csupán szembetűnő volt a rendőri jelentések
tömegének típusossága. Állították, hogy elég sokszor előfordult az, hogy a rendőri jelentés tartalma megkérdőjeleződött, aggályosnak bizonyult. Később pedig a
bíróságon a megalapozott gyanú kritériumát a rendőri jelentések és a rendőrtanúk
vallomásai alapozták meg, míg a nyomozási bírók azok alapján a Be. 129. § (2) bekezdésének a) – d) pontjaiban írt okok valamelyikének meglétét bizonyítás, érdemi
vizsgálat nélkül bírálták el.
Falvai Zsolt említette, hogy személyesen soha nem találkozott ilyen tömegű kétséges rendőri jelentéssel, mint amilyeneket 2006 őszén tapasztalt. De hangsúlyozta,
hogy ezek csak kételyt felvetők voltak, és nem lehetett egyértelmű állást foglalni arról, hogy ezek az érintett személyek ellentétes állításai tükrében ténylegesen hamis
tartalmúak-e, vagy sem.
A Fővárosi Nyomozó Ügyészség vezetője hangsúlyozta, hogy amennyiben valótlan tartalommal állunk szemben, úgy az okirat készítőjének nem csak közokirathamisítás miatt kell majd felelnie, hiszen a rendőri jelentés egyben hamis vádat is
tartalmazott; így – amennyiben a bíróság azt állapítja meg, hogy ez a bűncselek-
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mény rendőrök terhére megállapítható – a hamis vád és a közokirat-hamisítás bűntettei miatt egyaránt az elkövetőknek felelniük kell.
A Fővárosi Főügyészség büntető-helyettese, Szoboszlai-Szász Richárd főügyész
úr elmondta, hogy amikor a rendőri jelentésekkel szemben felvethető problémákat
észlelték, ő maga volt az, aki minden vezető figyelmét felhívta a rendőri jelentések
különös gonddal értékelésére, és csak olyan ügyekben emeljenek vádat, amelyekben a rendőri jelentést felvétel vagy egyéb bizonyítási eszköz alátámasztja.
A tárgyi időszakban folytatott ügyészségi tevékenység szakmai kritikájához kiemelkedő adalékul szolgál a Polt Péter legfőbb ügyész úr részére a 2006. évi őszi
eseményekkel összefüggő intézkedések vizsgálatáról Ig. 18/2011-48/1. szám alatt
készült korlátozott terjesztésű feljegyzés8. Az ugyancsak terjedelmi okok miatt csatolt tanulmányból kiemelésre érdemes, hogy a vizsgáló főügyész dokumentumként
értékelte:
Ad 4) A Fővárosi Bíróság Büntető Kollégiuma vezetőjének 2007. El. IV. C. 4/13
számú vizsgálati jelentését, amely megállapítja, hogy a nyomozási bírók gyakran
eltekintettek az eléjük állított személyek esetében a megalapozott gyanú bizonyítékának vizsgálatától; csak néhány perc állt rendelkezésükre; nem egyéniesítettek;
gyakran elmaradt döntéseik indokolása; többször fordult elő, hogy egyáltalán nem
állt rendelkezésre az ügyész által megjelölt bizonyíték. A Jelentés utal arra, hogy a
másodfokon eljáró bírói tanácsok az esetek egy részében megalapozott gyanú vagy
a törvényben írt különös ok hiányában megszüntető határozatokat hoztak. Teljesítendő követelményként írja, hogy az ügyészi indítványban meg is kell jelölni a releváns bizonyítékokat, és nem elegendő utalni a csatolt iratok tartalmára. Az előzetes
letartóztatás elrendeléséhez szükséges különös okok bemutatásának nagy számban
teljes hiánya ennek a jelentésnek az ügyészi tevékenységet érintő súlyos kritikája.
Számos esetben fordult elő, hogy az ügyészség 10–12, de volt, amikor 19 személyt egyidejűleg, egy ügyben állított nyomozási bíró elé személyes szabadságuktól előzetes letartóztatásba helyezéssel megfosztásáért. Ezek az indítványok nem
feleltek meg az egyes személyek esetében az előzetes letartóztatás különös feltételei
bizonyítékai bemutatása kötelezettségének. A legkirívóbb eset a 19 személy sorsáról döntés indokolásának nem egészen egy gépelt oldalnyi terjedelme, melynek
tartalma kísérletet sem tett a bírói rendelkezés törvényességének kifejtésére.
A Jelentés a szervezet „házi irataira” alapozva tárgyalja a 6. pontban az ügyészséget érintő kifogásokat. A Jelentés készítője végkövetkeztetésként említi, hogy az
utóbb kétségessé váló rendőri jelentések, illetve tanúvallomások alapján bekövetkezett bírósági marasztaló döntésekkel összefüggésben, a házi iratok alapján történt
8

Lásd a 2. sz. mellékletben.
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elemzés eredményeként a Fővárosi Főügyészség 31 terhelt 22 ügyét terjesztette fel
a Legfőbb Ügyészséghez. 9 terhelt esetében a rendőri jelentésen, illetve rendőr vallomásán túlmenően egyéb bizonyíték értékelésével került sor a bűnösség megállapítására. A Jelentés 6. pontjában figyelmet érdemlő fejtegetés olvasható perújítási
eljárás de facto alkalmazhatatlanságára.
A II. fejezetben tárgyaltak a maguk összességében indokolták a kizárólag vitatott
rendőri jelentésre, rendőr tanúvallomására alapozott, és már jogerőre emelkedett
egyes ítéletek ellen térben és időben elkövetett és pontosan meghatározott bűncselekmények elítéltjei javára a közbeszédben „semmisségi törvény”-nek nevezett
rendkívüli jogorvoslati törvény meghozatalát.

VI. A semmisségi törvény alkotmányellenességére hivatkozva
benyújtott indítványok alaptalansága
A pontosan nem ismert, csupán a sajtóközleményekből idézett jogi érvelésekre a
következő válaszok adhatók:
Teljesen értelmezhetetlen, hogy a törvény súlyosan sérti a hatalmi ágak megosztásának elvét. A népszuverenitás jogával felhatalmazott Országgyűlés gyakorolja
a törvényalkotási jogait és kötelezettségeit. Törvényalkotásának alkotmányosságát,
illetve az új Alaptörvénynek megfelelőséget az Alkotmánybíróság az intézményéről alkotott törvényes felhatalmazások alapján vizsgálja. A jogerő után rendkívüli
jogorvoslatokról alkotott törvények a fentiekben kifejtetteknek megfelelően sem
a múltban, sem jelenleg nem sértik a hatalmi ágak megosztásának elvét. A való
tényeket torzító állítás, hogy a törvényalkotó nemcsak felülvizsgálatra kötelezte a
bíróságokat, de azt is előírja, hogy milyen döntést hozzanak.
A törvényhozó nem büntetőjogi kategóriaként fogta fel a semmisséget. Az Országgyűlés nem a bíróság szerepében jár el, az ítéletek megalapozottságát és törvényességét nem vizsgálja. Az ex lege semmissé nyilvánítás az elítéltek jogi, erkölcsi
és politikai rehabilitációját jelenti.
Ez a hivatkozás tehát a törvény tételes rendelkezéseivel áll ellentétben, és az
vagy durva torzítás, vagy a norma ismeretének hiánya magyarázhatja.
A Magyar Helsinki Bizottság és a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) hivatkozásai a tényekkel szemben állnak és ezért értelmezhetetlenek. Ténybeli és jogi
érveléseik alapvetően azért végzetesen hibásak, mert a büntetőeljárás alá vont személyek összessége esetében a büntető – akárcsak szabálysértési – eljárások elrendeléséhez szükséges „alapos gyanú” kritériumait illetően a közokiratnak minősülő
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rendőri jelentések és tanúvallomások valóságtartalmának kétségbevonhatatlanságára alapozottak.
A már említett Lomnici Zoltán úrhoz írt levél bevezetőjében történt utalás arra,
hogy a Civil Jogász Bizottságot megelőzően éppen a Magyar Helsinki Bizottság
fordult a Legfelsőbb Bíróság elnökéhez, amelyben aggályaikat jelezték az állampolgári szabadságjogokat és a személyes szabadságot sértő egyes bírói határozatok
meghozatala miatt.
A történeti események tényei önmagukban cáfolják, hogy az országgyűlési
képviselők politikai okokból felülírták a „független” igazságszolgáltatás ítéleteit.
A „semmisségi törvény”-nek a jogbiztonságot sértő állításai az Alkotmánybíróság
korábbi elvi döntéseivel ellentétben állnak.
A megelőző fejezetben tárgyalt tény- és jogkérdések tökéletesen érzékeltetik és
bizonyítják, hogy a perújítási eljárás szigorúan, szorosan értelmezett szabályai alkalmatlanok és nem is működnek a virtuális valóságban. Az alapeljárásban fel nem
merült újabb és az ügy érdemében releváns bizonyíték felhívásának lehetetlensége
miatt perújítás kezdeményezőjének a perújítási eljárás megengedéséről szóló bírósági határozat meghozatalára sincs esélye.
Az Alkotmánybírósághoz forduló három ügyintéző bíró alkotmányellenességet
észlelő álláspontjáról nyilatkozó legfelsőbb bírósági szóvivő eljárásjogi hivatkozásként említette a bírák szabad mérlegelési jogának elvonását, a jogbiztonság sérelmét.
Ez a hivatkozás a törvény betűjével és szellemével ellentétes torzítás. Az ún.
„semmisségi törvény” a rendkívüli jogorvoslati eljárás törvényi kereteit meghatározza. Annak lényege, hogy nem a törvény – ex lege – nyilvánítja semmissé a különös elítélést, hanem a bíró peren kívüli eljárásban, a törvény rendelkezéseinek
alapul vételével, az iratok tartalma alapján, bizonyítás felvétele nélkül mérlegelt
döntést hoz a törvényi kritériumok meglétéről vagy hiányáról; arról indokolt határozatot hoz, melyet a törvényben meghatározott jogosultak jogorvoslattal támadhatnak meg.
Az Alkotmánybíróságtól idézett, a megelőző négy semmisségi törvény alkotmányellenességét állító bírói indítványokat elutasító határozatok tartalma cáfolja a
perjogi természetű kifogások alaposságát.
Ténybelileg és jogilag valótlan állítás, hogy ebben a sui generis eljárásban a bíró
megdönthetetlen vélelemként találkozik a rendőri jelentések és tanúvallomások hiteltelenségével.
Jogalkotásunkban és ennek következtében az igazságszolgáltatás gyakorlatában
a „megdönthetetlen vélelem” jogintézményként nem létezik.
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A Polgári Perrendtartásból korábban kiemelten idézett normának a közokiratok
bizonyító erejével és annak megdönthetőségével kapcsolatos szabályozása önmagában cáfolja ennek az érvelésnek a teljes jogi képtelenségét. A közokirat minden
lényeges elemét bizonyítással meg lehet támadni, és annak eredményétől függően
ténybeli és jogi korrekciónak helye lehet.
Végezetül: csupán arra az alappal felvethető dogmatikai problematikára szükséges kitérni, hogy az Alkotmánybíróságnak az előző Alkotmányban és az Alaptörvényben felvett alapértékekre, emberi jogokra és szabadságokra (stb.) vonatkozó
rendelkezései mennyiben érvényesek az Alaptörvény hatályba lépését követő időben.
Ebben a tekintetben az Alkotmánybíróság teljes ülése által 2012. május 8. napján
meghozott X/2349/2012. AB határozatnak III/3.1. fejezetében kifejtett állásfoglalásra szükséges röviden utalni.
„Az Alkotmánybíróságnak azokra az alapértékekre, emberi jogokra és szabadságokra, továbbá alkotmányos intézményekre vonatkozó megállapításai, amelyek
az Alaptörvényben nem változtak meg alapvetően, érvényesek maradnak. Az előző
Alkotmányon alapuló alkotmánybírósági döntésekben kifejtett elvi jelentőségű megállapítások értelemszerűen irányadók az Alaptörvényt értelmező alkotmánybírósági
döntésekben is. Ez azonban nem jelenti az előző Alkotmányon alapuló határozatokban kifejtettek vizsgálódás nélküli, mechanikus átvételét, hanem az előző Alkotmány
és az Alaptörvény megfelelő szabályainak összevetését és gondos mérlegelést kíván.
Ha az összevetésnek az az eredménye, hogy az alkotmányjogi szabályozás változatlan, vagy jelentős mértékben hasonló, az átvételnek nincs akadálya.”
Az Alkotmánybíróság mindenkire kötelező érvelése – mert a kiemelten említett
jogintézmények tekintetében semmiféle változás nem következett be – valójában
arról szól, hogy az 1992. év folyamán rendkívüli jogorvoslatként a jogrendbe felvett
semmisségi törvények alkotmányosságát támadó bírói és más indítványokat elutasító alkotmánybírósági határozatok indokolása változatlanul érvényes és irányadó.
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Mellékletek
1. számú melléklet
A Magyar Helsinki Bizottság és a Társaság a Szabadságjogokért
(TASZ) szervezetek közös beadványa
Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága
1535 Budapest, Pf. 773.
Tárgy: indítvány jogszabály alkotmányellenességének utólagos megállapítására
és megsemmisítésére
Tisztelt Alkotmánybíróság!
Alulírott dr. Kádár András Kristóf, mint a Magyar Helsinki Bizottság (1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky u. 36–38.) társelnöke, valamint dr. Dénes Balázs, mint a
Társaság a Szabadságjogokért (1084 Budapest, Víg u. 28.) elnöke, az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény 1. § b) pontja, 21. § (2) bekezdése és 37.
§-a alapján indítványozzuk, hogy a T. Alkotmánybíróság állapítsa meg a 2006. őszi
tömegoszlatásokkal összefüggő elítélések orvoslásáról szóló 2011. évi XVI. törvény (továbbiakban: Törvény) alkotmányellenességét és egyúttal semmisítse meg
a hivatkozott törvényt, mivel az a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949.
évi XX. törvény 2. § (1) és 50. § (3) bekezdésébe ütközik.
Az indítványt a következő indokok támasztják alá.
1. A támadott Törvény törvényi formába burkolt egyedi aktus, s ez önmagában
sérti a jogállamiságot és a bírói függetlenséget
A jogszabályi formába foglalt egyedi hatású döntésekkel kapcsolatos gyakorlatát
a T. Alkotmánybíróság 5/2007. (II. 27.) AB határozatában foglalta össze, melyben
a következőkre mutatott rá: „Az Alkotmánybíróság a 31/1998. (VI. 25.) AB határozatában kifejtette: »(…) mivel a joggal való visszaélés tilalmának forrása az
Alkotmány 2. §-ának (1) bekezdése, alkotmányellenes az olyan rendelkezés is, amely
amiatt ütközik az említett tilalomba, mert a jogalkotó valamely jogintézményt nem
annak jogrendszeren belüli rendeltetése szerinti célra használt fel.« (ABH 1998,
240, 245–246.) (…) Az Alkotmánybíróság a fenti megállapításra hivatkozással (…)
a következőkre mutat rá: a jogalkotás diszfunkcionális, ha a jogalkotó normatív
szabályozási tárgykörben (…) egyedi döntést hoz. A normatív aktus szükségképpeni
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eleme ugyanis az, hogy a címzettek köre szélesebb, s nem közvetlenül és konkrétan
meghatározott egy vagy több személy, vagyis a rendelkezés nem valamely konkrét
egyedi ügyre vonatkozik. Ha a jogalkotó a hatályos jogszabály alkalmazását, vagy
a jogszabály normatív módon történő módosítását kerüli meg az egyedi döntés jogszabályi formába öntésével, a megoldás visszaélésszerűvé válik.”
A T. Alkotmánybíróság 5/2007. (II. 27.) AB határozatában megállapította, hogy
az annak alapjául szolgáló indítványban kifogásolt jogszabályhely „szerinti egyedi
esetre szabott, jogszabályi formába öltöztetett döntés sérti az Alkotmány 2. § (1) bekezdésében deklarált jogállamiság elvének szerves részét képező jogbiztonságot”.
A Törvény egyrészt egyedi esetekben való konkrét döntést tartalmaz, amikor 1.
§-ában úgy rendelkezik, hogy a 2006. szeptember 18. és október 24. között a törvény által taxatíve felsorolt bűncselekmények és szabálysértések miatti elítélések
semmisnek tekintendők. Tekintettel az előzőekben hivatkozott 5/2007. (II. 27.) AB
határozat megállapításaira, ezzel a Törvény súlyosan sérti az Alkotmány 2. § (1)
bekezdésében szabályozott jogállamiság elvének immanens elemét jelentő joggal
való visszaélés tilalmát és a jogbiztonságot. A jogalkotó ugyanis nem élhet vissza a
törvényi formával.
Másrészt az indítványban kifogásolt jogszabály 3. § (1) bekezdés a) pontja az
Alkotmány 50. § (3) bekezdése által deklarált bírói függetlenség követelményének
sérelmét is megvalósítja azáltal, hogy törvényi formába foglalt konkrét és egyedi
utasítást fogalmaz meg az 1. § szerint meghatározott ügyekben eljárt elsőfokú bíróságok számára. Hiszen a törvény lényege – ahogyan arra az 5/2007. (II. 27.) AB
határozat is rámutat – a normatív, általános és absztrakt jelleg, szemben az egyedi aktusok konkrét címzettekhez szóló, pontosan meghatározott esetekre vonatkozó jellegével. Így az Alkotmány 50. § (3) bekezdése szerinti törvény lényege is
az, hogy absztrakt és általános szabályozás útján irányítsa a bírósági ítélkezést. A
38/1993. (VI. 11.) AB határozat szerint „a csak a törvényeknek való alávetettség
(…) – az Alkotmány határai és követelményei között maradó – független, folyamatos és rendszerképző törvényértelmezés és jogalkalmazás révén is biztosítja a bírói
függetlenséget”. Vagyis az Országgyűlés által alkotott törvény nem adhat a bíróságok számára konkrét utasítást egyedi esetekre, csak általános és absztrakt szabályt
alkothat, teret engedve a bíró általi jogalkalmazásnak és jogértelmezésnek, amely a
bírói ítélkezés lényege, és amelyre az Alkotmány 50. § (3) bekezdése által kimondott bírói függetlenség vonatkozik. Az egyedi esetre vonatkozó formális törvény
mindezek alapján a bírói függetlenség alkotmányos követelményének sérelmét
eredményezi, miután egy másik hatalmi ágnak ad döntő befolyást az egyedi esetben
történő bírói jogalkalmazásra.

Rendészet és emberi jogok – 2012/3. s 63

2. Az Alkotmány 2. § (1) bekezdése által deklarált jogállamiság sérelme
2.1. A jogállamiság sérelmének megvalósulása a hatalmi ágak elválasztása elvének sérelmével összefüggésben
A 2/2002. (I. 25.) AB határozatában a T. Alkotmánybíróság releváns gyakorlatát
összegezve a következőket fogalmazta meg: „Bár az Alkotmány az államhatalmi
ágak elválasztása elvét szövegszerűen nem tartalmazza, a Magyar Köztársaság államszervezete ezen elv alapján épül fel. Ezt bizonyítják az egyes állami szervek (hatalmi ágak) feladatát és hatáskörét leíró alkotmányi rendelkezések, az állami szervek egymáshoz való viszonyát érintő szabályok (szervezeti és eljárási garanciák),
illetve az Alkotmányba foglalt összeférhetetlenségi rendelkezések. Az Alkotmánybíróság a 38/1993. (VI. 11.) AB határozatában a hatalmi ágak elválasztásának elvét a
jogállamiság alkotóelemének tekintette, s kifejtette, hogy ezt az elvet az Alkotmány
is tükrözi (ABH 1993, 256., 261.). Az Alkotmánybíróság gyakorlatában az államhatalmi ágak elválasztásának elvét (úgy is, mint az Alkotmány 2. § (1) bekezdésébe
foglalt jogállamiság részét) következetesen érvényesítette.”
A 38/1993. (VI. 11.) AB határozat szerint „az Alkotmánybíróság a hatalmi ágak
elválasztása elvének (mint a jogállamiság alkotóelemének) értelmezése során abból
a helyzetből indul ki, ahogy ez a szétválasztás a mai parlamentáris rendszerekben
érvényesül, s ahogy azt az Alkotmány is tükrözi. A törvényhozó és a végrehajtó
hatalom »elválasztása« ma lényegében a hatáskörök megosztását jelenti a parlament és a kormány között, amelyek azonban politikailag összefonódtak. A parlamenti többséget alkotó pártok alakítanak kormányt, a parlament zömmel a kormány
törvényjavaslatait szavazza meg. A »jog«, amely folyamatosan keletkezik, az élet
minden területét a választáson győztes pártok politikai programjának megfelelően
újra- és újraszabályozhatja. Ilyen körülmények között a bírói hatalom sajátossága
az, hogy a másik két, »politikai« jellegű hatalmi ággal szemben állandó és semleges
(akkor is, ha a politikai programokat megvalósító törvényeket és rendeleteket (is)
alkalmazza). (…) Ezt a semlegességet fogalmazza meg az Alkotmány 50. § (3) bekezdése azzal, hogy a bírák függetlenek és csak a törvénynek vannak alávetve. (…)
Ebből következően a bíróság nem is lehet olyan kölcsönös meghatározottságban és
függésben a többi hatalmi ágtól, amilyenben azok egymás között vannak.”
Az eddig kifejtettek alapján megállapítható tehát, hogy a magyar alkotmányos
rendszerben a jogállamiság részét alkotó hatalommegosztás követelménye szoros
összefüggésben áll az Alkotmány 50. § (3) bekezdésében megfogalmazott bírói függetlenség elvével, hiszen a hatalmi ágak elválasztását azok önállósága és függetlensége biztosíthatja, s e vonatkozásban a 38/1993. (VI. 11.) AB határozat kiemelten
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hívja fel a figyelmet a bírói hatalmi ág semlegességére, a többi hatalmi ág viszonyrendszeréhez képest eltérő minőségére.
A hivatkozott alkotmánybírósági határozat ugyanakkor tartalmazza azt is, hogy
„a csak a törvényeknek való alávetettség nemcsak a másik két hatalmi ág befolyását
zárja ki tehát az ítélkezésre, hanem – az Alkotmány határai és követelményei között
maradó – független, folyamatos és rendszerképző törvényértelmezés és jogalkalmazás révén is biztosítja a bírói függetlenséget. Az ítélkezés ilyen értelemben vett
függetlensége is megköveteli, hogy a bíróságok és a másik két hatalmi ág között ne
jöjjön létre olyan politikailag meghatározott függés, mint a parlament és a kormány
között. (…) A bírói hatalom tehát független a másik két hatalmi ág politikai meghatározottságától és annak változásaitól, s ilyen értelemben állandó, folyamatos.”
Vagyis az ítélkezési folyamatot, illetve annak eredményét másik hatalmi ág nem
bírálhatja felül arra hivatkozva, hogy az ítélethez vezető bírói mérlegelés téves volt,
mert a bírói függetlenség alapján az egyedi ügyekben a mérlegelés mind ténykérdésben, mind jogkérdésben kizárólagos bírói monopólium.
Az indítványozók az 1. pontban rámutattak az egyedi esetre vonatkozó, a bíróságok számára konkrét utasítást tartalmazó törvény bírói függetlenséget, azaz az
Alkotmány 50. § (3) bekezdését sértő jellegére. Ehelyütt – a 2.1. pontban összefoglaltak alapján – azt szükséges megállapítani, hogy a Törvény azáltal, hogy a
törvényalkotó a bíróságokat a szabad mérlegelési jogkörben meghozott bírói döntések előre meghatározott tartalmú felülvizsgálatára (ti. megalapozatlanság okán
semmissé nyilvánítására) kötelezi, a hatalmi ágak elválasztásának a jogállamiság
követelményéből fakadó elvét is súlyosan sérti. A törvényhozó hatalmi ág konkrét,
egyedi utasítás útján történő beavatkozása az önálló és független igazságszolgáltatás működésébe elfogadhatatlan egy alkotmányos jogállamban.
A magyar jogrendszerben nem ismeretlen a semmisségi törvény koncepciója:
1989-től 2000-ig négy semmisségi törvény született. Ezek funkciója az volt, hogy
jogi elégtételt nyújtsanak a szocialista rendszer koncepciós pereiben ártatlanul elítélteknek. Az érintett eljárások koncepciós jellegét kiterjedt történelmi kutatások
támasztják alá, az eljárások tisztességtelen, a jogállami garanciákat semmibe vevő
volta történelmi tény. A korábbi semmisségi törvények meghozatalával az Országgyűlés deklarálta, hogy a semmissé nyilvánítani kívánt ügyekben nem volt független és pártatlan a magyar igazságszolgáltatási rendszer. Egy újabb semmisségi
törvény elfogadása ugyanezt jelentené, ezzel súlyosan rombolná az igazságszolgáltatási rendszer legitimitását és a jogbiztonságot, ugyanakkor az igazságszolgáltatási
rendszer függetlenségének vagy pártatlanságának hiányára vonatkozó bizonyíték
nem áll rendelkezésre, ilyet az érintett törvény indokolása nem tartalmaz. A Törvény
indokolása nem is arra utal, hogy az igazságszolgáltatás az érintett ügyekben ne lett
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volna független vagy pártatlan, vagy egyébként ne érvényesültek volna az alkotmányos büntetőjog eljárási garanciái. A Törvény meghozatalának egyetlen indoka,
hogy az érintett bírói döntések a törvényhozó megítélése szerint téves mérlegelés
alapján születettek meg. Erre viszont – mint alább, a 3. pontban kifejtettek szerint
rámutatunk – az Országgyűlésnek nincs alkotmányos hatásköre.
2.2. A jogállamiság sérelmének megvalósulása a jogbiztonság alkotmányos követelményének sérelmével összefüggésben
2.2.1. A jogerő tiszteletben tartására vonatkozó alkotmányos követelmény sérelme
A 9/1992. (I. 30.) AB határozatában a T. Alkotmánybíróság elvi éllel mutatott
rá arra, hogy „az Alkotmányban tételesen szereplő jogállam alapértékének sérelme
önmagában is megalapozza valamely jogszabály alkotmányellenességét”, és hogy
„a jogállam nélkülözhetetlen eleme a jogbiztonság”. Majd a következőket fejtette
ki: a „jogbiztonság nem csupán az egyes normák egyértelműségét követeli meg,
de az egyes jogintézmények működésének kiszámíthatóságát is. Ezért alapvetőek
a jogbiztonság szempontjából az eljárási garanciák. (…) Az anyagi igazságosság
jogállami követelménye a jogbiztonságot szolgáló intézményeken és garanciákon
belül maradva valósulhat meg. »Az anyagi igazság érvényesülésére« éppúgy nem
biztosít (nem biztosíthat) alanyi jogot az Alkotmány, mint ahogy arra sem, hogy
egyetlen bírósági ítélet se legyen törvénysértő. Ezek a jogállam céljai és feladatai, amelyek megvalósulása érdekében megfelelő – elsősorban eljárási garanciákat
nyújtó – intézményeket kell létrehoznia és az érintett alanyi jogokat garantálnia. Az
Alkotmány tehát az anyagi igazság érvényre juttatásához szükséges és az esetek
többségében alkalmas eljárásra ad jogot. (…) Az anyagi igazságosság és a jogbiztonság követelményét a jogerő intézménye hozza összhangba – megint csak a jogbiztonság elsődlegessége alapján. A jogerő intézménye, alaki és anyagi jogerőként
való pontos meghatározottsága a jogállamiság részeként alkotmányos követelmény.
Az Alkotmánynak megfelelően biztosított jogorvoslati lehetőségek mellett beállott
jogerő tiszteletben tartása a jogrend egészének biztonságát szolgálja. A jogerős határozatok megváltoztathatatlanságához és irányadó voltához alapvető alkotmányos
érdek fűződik.”
A magyar alkotmánybírósági jogértelmezés a formális jogállamiságot (jogbiztonságot) a materiális jogállamiság (jog igazságossága) elé helyezi. A 11/1992. (III.
5.) AB határozatában a T. Alkotmánybíróság – a 9/1992. (I. 30.) AB határozatában foglaltakkal összhangban – a jogbiztonság és a jogerő alkotmányos követelményével összefüggésben további releváns megállapításokat tett. Ezek szerint „a
jogbiztonság elvéből főszabályként az következik, hogy lezárt jogviszonyokat sem
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jogszabállyal, sem jogszabály hatályon kívül helyezésével – származzék ez akár a
jogalkotótól, akár az Alkotmánybíróságtól – nem lehet alkotmányosan megváltoztatni. Kivétel ez alól az elv alól csak akkor engedhető meg, ha azt a jogbiztonsággal
konkuráló más alkotmányos elv elkerülhetetlenné teszi, és ezzel nem okoz céljához
képest aránytalan sérelmet. Ilyen kivétel például a jogerősen lezárt büntetőeljárások
felülvizsgálata az elítélt javára, ha az eljárás később alkotmányellenessé nyilvánított
jogszabály alapján folyt. Ezt az alkotmányos büntetőjog követeli meg. A jogviszonyok igazságtalan eredménye viszont önmagában nem érv a jogbiztonsággal szemben. (…) Büntetőjogi garanciák alóli kivétel fogalmilag is csak a garanciák nyílt
félretételével lenne lehetséges, ezt azonban a jogállam elve kizárja. (…).”
A jelen indítvánnyal támadott jogszabály elkerülhetetlensége azonban bizonyíthatatlan, hiszen az alábbiakban hivatkozott perújítás intézménye lehetővé teszi azt,
hogy az alkotmányos jogállamban szükségszerűen érvényesülő eljárási garanciákat, valamint a bírói függetlenséget nem sértve kerüljön sor egyedi ügyekben az
anyagi igazságnak is megfelelő döntések meghozatalára.
A Törvény 1. §-ában a jogalkotó által megnevezett cselekményekkel összefüggő
eljárásokat a bíróságok jogerősen lezárták. A római jog óta ismeretes jogelv a „res
iudicata pro veritate accipitur”, mely szerint az ítélt dolgot igazságként kell elfogadni. A res iudicata a jogerős ítéleti tényállás igazságának vélelmét és egyben azt
is jelenti, hogy a cselekményeket csak egyszer lehet jogerősen elbírálni. Hiszen a
jogerős határozatok megváltoztathatatlansága és irányadó volta olyan alkotmányos
érdeket testesít meg, amely a jogállamiság részét képező jogbiztonság érvényesülésének biztosítéka.
Kivételesen áttörhető ugyan a jogerő, gyengítve ezáltal a jogbiztonság elvét az
anyagi igazságosság javára, azonban csak „az Alkotmánynak megfelelően biztosított jogorvoslati lehetőségek mellett”, az eljárási garanciák által biztosított megfelelő eljárásrendben. Ugyanis a jogviszonyok igazságtalan eredménye önmagában
nem lehet érv a jogbiztonsággal szemben, a sérelmet szenvedett fél alanyi joga nem
az anyagi igazságossághoz, hanem az anyagi igazság érvényre juttatásához szükséges és alkalmas eljáráshoz tapad.
A jogerő áttörésének kivételes eszköze – a jogbiztonságot szolgáló intézményeken és garanciákon belül maradva – a perújítás. Perújításnak van helye – többek
között – akkor, ha az alapügyben megállapított tényállás megváltoztatását eredményezheti az új – azaz az alapeljárás során fel sem merült, avagy felmerült, ám
értékelési körbe nem vont, el nem bírált – bizonyíték. Tipikusan ilyen eset, ha az
alapeljárásban hamis tanúvallomáson alapult az ítélet – ahogyan a Törvény 1. §-a
is alapvetően a rendőri jelentések és tanúvallomások kifogásolhatóságát teszi az
1. § által meghatározott ügyekben született bírósági ítéletek semmissé nyilvánítá-
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sának alapjává. A perújítást, annak során a tanúvallomásokra és más bizonyítékok
mérlegelésére irányuló bizonyítási eljárást azonban az alkotmányos büntetőjog követelményei szerint, az eljárási szabályoknak és eljárási garanciáknak a szigorú betartásával és érvényre juttatásával kell lefolytatni. Jogállami, alkotmányos keretek
között csak így juthat érvényre az anyagi igazságosság. A jogbiztonság elvéből következően – főszabályként – a lezárt jogviszonyokat jogszabállyal nem lehet alkotmányosan megváltoztatni, mint ahogyan ezt a Törvény teszi, mert az az Alkotmány
2. § (1) bekezdésének sérelmét eredményezi.
2.2.2. A normavilágosság követelményének sérelme
A 11/1992. (III. 5.) AB határozat a normavilágosság követelményét a jogbiztonság tartalmi elemeként rögzíti, kimondva, hogy a jogszabályi rendelkezéseknek
„értelmes és világos, a jogalkalmazás során felismerhető normatartalmat kell hordoznia”. A Törvény 2. § (1) bekezdésének a) pontja azáltal, hogy az első fokon
eljárt bíróság számára lehetővé teszi, hogy az „1. §-ban meghatározott területen
és időhatáron belül, a tömegoszlatással közvetlen összefüggésben, méltányolható
körülmények között elkövetett más bűncselekmény, továbbá a bíróság hatáskörébe
tartozó szabálysértés miatti elítélést vagy megállapítást” semmissé nyilváníthatja, a
normavilágosság követelményének sérelme által a jogbiztonság, s így a jogállamiság sérelmét eredményezi, mivel a „méltányolható körülmények között elkövetett
bűncselekmény” fogalma olyan módon és mértékben bizonytalan, hogy azt a normavilágosság követelményével összeegyeztethetőnek tekinteni nem lehet.
3. Az Alkotmány 50. § (3) bekezdése által deklarált bírói függetlenség sérelme
A 17/1994. (III. 29.) AB határozat szerint „az Alkotmánybíróság értelmezésében
a hatalmi ágak elválasztásának alkotmányos szerkezetében a bírói hatalom függetlenségének kitüntetett szerepe van. A bírói hatalom legfőbb sajátossága a másik két,
»politikai« jellegű hatalmi ággal szemben ugyanis az, hogy állandó és semleges.
Ezt a semlegességet fogalmazza meg az Alkotmány 50. § (3) bekezdése annak kimondásával, hogy a bírák függetlenek és csak a törvénynek vannak alávetve. (…)
Az Alkotmánybíróság erre az alkotmányos követelményre volt tekintettel, amikor a
38/1993. (VI. 11.) AB (ABK 1993. június-július, 268.) határozatban megállapította,
hogy a bírói hatalomnak függetlennek kell lennie a másik két hatalmi ág politikai
meghatározottságától és annak változásaitól; e követelmény pedig kizárja a másik
két hatalmi ág befolyását a bíróságok ítélkezésére. Az Alkotmánybíróság állandó és
következetes gyakorlata szerint az Alkotmány 50. § (3) bekezdése alapján a minden
külső befolyástól független bírói ítélkezés feltétel nélküli követelmény és lényegé-
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ben abszolút alkotmányos védelem alatt áll. Alkotmányos indokok megléte esetén, a
bírói szervezetet érintő külső hatalmi jogkör érvényesülése is csak a független ítélkezés sérelme nélkül engedhető meg, illetve fogadható el alkotmányosnak. A szűk
határok közötti alkotmányos külső igazgatási jogkörön túl, az európai államokban
is csak a – rendszerint szervezetileg elkülönült – alapjogi (alkotmány)bíráskodás,
valamint az Európai Emberi Jogi Bíróság jelenti e tekintetben kizárólag a bírói szervezeten kívüli kontrollt.”
A 17/1994. (III: 29.) AB határozatból is kitűnik, illetve a 38/1993. (VI. 11.) AB
határozatban is elvi éllel szögezi le az Alkotmánybíróság, hogy a bírói függetlenség
alapvetően „az ítélkezésre vonatkozik, a további, státuszbeli és szervezeti garanciák
is a független ítélkezéshez szükségesek”.
Az Alkotmány 50. § (3) bekezdése kimondja a bírák törvényeknek való alávetettségét, ami nem zárja ki, hogy a törvényhozó a bírót törvény útján egy bizonyos
ítélet meghozatalára kényszerítse, a 19/1999. (VI. 25.) AB határozat alapján például
törvény a bíróságot meghatározott körülmények megléte esetében az ügyészi indítvány jóváhagyására kötelezheti. A jogkövetkezmények törvényhozó általi kötelező
jellegű elrendelése (indítványozó ehelyütt visszautal az 1. pontban megfogalmazottakra) azonban túllépi az alkotmányosan elfogadható határt, ha a törvény a bíróságot más állami szerv – jelen esetben az Országgyűlés – javaslatához oly módon köti,
hogy a bíróság számára sem a tények meglétének vizsgálata, sem a jogi szempontok
mérlegelése nem marad lehetséges.
Az Alkotmánybíróság 47/2003. (X. 27.) AB határozatában ugyanis a következőket szögezte le. „Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint a bírósági döntéshozatal pusztán formális értelemben vett előírása nem felel meg az alkotmányossági
követelményeknek. A lényeg abban áll, hogy a bíróság ténylegesen mit vizsgálhat és
mit mérlegelhet a döntés kialakításakor. A jogviszonyokat véglegesen lezáró bírói
eljárás nem szólhat más szervek döntéseinek vagy elhatározásának formális felülvizsgálatáról [39/1997. (VII. 1.) AB határozat, ABH 1997, 263, 272.], s nem lehet
más szervek döntéseinek formális megjelenítője sem. (…) A bíró törvényi alávetettsége nem terjedhet odáig, hogy az a döntéséért személyes és szakmai felelősséggel
tartozó bírót más hatóság elhatározásán alapuló intézkedés kritikátlan megjelenítőjévé fokozza le. Nem járhat továbbá azzal sem, hogy a bíróság bármely döntést
valódi mérlegelési lehetőség nélkül, a bírói meggyőződés kialakításához szükséges
eszközök és jogi feltételrendszer hiányában, avagy valamely, az említett feltételeket
biztosító eljárás keretében korábban kialakult meggyőződése ellenére kényszerüljön
meghozni.”
Az olyan törvényi rendelkezés tehát, amely alapján a bíróságok hivatalból kötelesek – az eljárásban felhasznált bizonyítékok számától, keletkezésének körül-
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ményeitől függetlenül – egyedi ügyben konkrét, törvény által előre meghatározott
tartalmú döntést hozni, a független ítélkezés alapját jelentő bírói döntési jogkört
teljes egészében kiüresíti és ezáltal az Alkotmány 50. § (3) bekezdésének sérelmét
valósítja meg.
A Törvény a törvényhozó hatalomnak a büntetőeljárás keretében lefolytatott
bizonyítási eljárásba való beavatkozása következtében teljes mértékben elvonja a
bírótól a szabad mérlegelés és a bizonyítékok szabad értékélésének jogát annak a
vélelemnek a felállításával, hogy a 2006-os zavargások során elkövetett egyes cselekmények után lefolytatott büntetőeljárásokban a rendőrség minden esetben hamis
jelentéseket készített, illetve a rendőrök minden esetben hamisan vádolták a gyanúsítottakat. A vádlottak és a rendőrök ellentétes tartalmú vallomásai közül a bíróság jogosult az egyiknek hinni, a másikat elvetni. Ezt az értékelést kizárólag a bíró
végezheti el, a törvényhozó a történeti tényállás és a bűnösség, illetve ártatlanság
megállapításába nem szólhat bele, hiszen a bírói függetlenség praktikusan az ítélkezési tevékenységben, az annak során elvégzett autonóm mérlegelésben ölt testet.
Ebből fakadón az Országgyűlés mint külön hatalmi ág nem alkothat olyan törvényt, amely a szabad bírói mérlegelés körében megszületett jogerős bírósági döntések megsemmisítésére kötelezi a bíróságokat arra hivatkozva, hogy a törvény által
megjelölt döntések megalapozatlanságuk okán semmisek. A Törvény azonban pontosan ezt teszi, amikor a bíróságot a korábban meghozott bírósági ítélet mérlegelés
nélküli megsemmisítésére kötelezi, ráadásul úgy, hogy az eljárásokat a bíróság hivatalból köteles megindítani. Az, hogy az Országgyűlés ilyen tartalmú törvény meghozatalával felügyeletet gyakorol a független bírói ítélkezés felett, egy alkotmányos
jogállamban semmiképpen sem fogadható el.
A bírói függetlenség alkotmányos elvének fontos részét képező szakmai függetlenséghez az is hozzátartozik, hogy az ítélet tartalmát nem bírói szervek nem ellenőrzik. A 2. § (1) bekezdéséből következő hatalommegosztás követelményével
szoros összefüggésben – tekintettel arra, hogy csak így zárható ki a más hatalmi
ágak általi befolyásolás – kizárólag a bírói szervezeten belüli szakmai kontroll
egyeztethető össze a bíró szakmai függetlenségével. Ugyanis az igazságszolgáltatás szakmai kontrollja is igazságszolgáltatás, ezért csak így érvényesülhet az igazságszolgáltatás bírói monopóliumának az Alkotmány 45. §-ából következő elve. A
bírói monopólium követelményének pedig nemcsak első fokon, de a többi szinten
is érvényesülnie kell. A szakmai ellenőrzés kizárólag a bírói jogorvoslati rendszer
keretein belül valósulhat meg. A szakmai kontrollnak és a jogerő áttörésének az indítványozó által kifogásolt Törvény által szabályozott esetben a bírói szervezet- és
jogorvoslati rendszeren belüli megfelelő eszköze a perújítás, az Országgyűlés által
alkotott Törvénnyel ez a cél – alkotmányos keretek között – nem valósítható meg.
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Mindazonáltal a Törvény 2. és 3. §-a a bírói szervezetrendszer alkotmányos logikájával is ellentétes, mivel az első fokon eljárt bíróságot kötelezi a magasabb fokú
bíróság határozatának megsemmisítésére.
Tisztelt Alkotmánybíróság!
A fentiek alapján indítványozzuk, hogy a T. Alkotmánybíróság állapítsa meg a
2006. őszi tömegoszlatásokkal összefüggő elítélések orvoslásáról szóló 2011. évi
XVI. törvény alkotmányellenességét, és semmisítse meg a hivatkozott törvényt.
Budapest, 2011. március 15.
Tisztelettel:
Dr. Kádár András Kristóf

Dr. Dénes Balázs
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2. számú melléklet
Dr. Polt Péter legfőbb ügyész úr számára Dr. Bodony István
legfőbb ügyészségi főügyész összefoglaló Jelentés-ének 6. pontja
(részlet)
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3. számú melléklet
Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnök levele
Dr. Kövér László úrnak, az Országgyűlés elnökének

74 s Rendészet és emberi jogok – 2012/3.

Rendészet és emberi jogok – 2012/3. s 75

76 s Rendészet és emberi jogok – 2012/3.

Rendészet és emberi jogok – 2012/3. s 77

