
B E V E Z E T É S

Az alkotmány XII. fejezete az élethez és az emberi

méltósághoz való jogot követôen a személyi szabad-

sághoz való jogról rendelkezik.1 Az 55. § (1) bekezdé-

se nevezi meg az alapvetô jogot (jog a szabadságra és

a személyi biztonságra), valamint meghatározza a

jogkorlátozás egyes általános feltételeit (törvényben

meghatározott ok, törvényben meghatározott eljárás).

A (2) bekezdés a személyi szabadságtól való megfosz-

tás egyik speciális garanciáját, a bíró elé állításhoz va-

ló jogot nevesíti. A (3) bekezdés az alapjog megsérté-

se esetén alkalmazandó jogkövetkezményrôl, a károk

megtérítésérôl rendelkezik.

Az alkotmány 55. §-ának hatályos szövege az

1989–90-es alkotmányozás során alakult ki. A mai szá-

mozás szerinti (1) és (3) bekezdést az alkotmány mó-

dosításáról szóló 1989. évi XXXI. törvény iktatta az

alkotmányba. A (2) bekezdést az alkotmány módosí-

tásáról szóló 1990. évi XL. törvény illesztette az 55. §-

ba, egyúttal a korábbi (2) bekezdés a (3)-as számot

kapta. Az alkotmányozók nemzetközi jogi mintákat

követve és az alapjog tradicionális súlyának megfele-

lôen helyezték el az alkotmányban a személyi sza-

badsághoz való jogot. Az 55. §-sal részben megegye-

zô rendelkezéseket tartalmaz a Polgári és politikai jo-

gok nemzetközi egyezségokmányának (a továbbiak-

ban egyezségokmány) 9. cikke, valamint az Emberi

jogok európai egyezményének (a továbbiakban

egyezmény) 5. cikke.

A személyi szabadsághoz való jog a legrégebben

elismert alapjogok közé tartozik, s a szabadságvédô

garanciák megteremtése a tartalmi alkotmányosság

egyik sine qua nonja.2 Ez utóbbit jól mutatja, hogy

1989-ben, a Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások során

érdemi súlya mellett szimbolikus jelentôsége is volt

annak, hogy a szabadságelvonás elrendelése bírói

hatáskörbe kerüljön. A büntetôeljárási törvény erede-

tileg úgy rendelkezett, hogy az elôzetes letartóztatás

elrendelése nyomozó hatósági (rendôrségi) jogkör

ügyészi jóváhagyással, s a döntéshozatal 1987-ben az

ügyész hatáskörébe került.3 Meghatározó változást az

elôzetesen a Nemzeti Kerekasztalnál is megvitatott,

a büntetôeljárási törvény módosításáról szóló 1989.

évi XXVI. törvény eredményezett: a nemzetközi em-

beri jogi egyezményekre és az alkotmányosság köve-

telményeire tekintettel a személyi szabadság elvoná-

sával járó, legsúlyosabb kényszerintézkedések elren-

delésére a bíróság vált jogosulttá. Mindazonáltal az al-

kotmányba csak az 1990. évi XL. törvény révén ke-

rült be a bíró elé állításhoz való jog, és a nemzetközi

emberi jogi egyezményekben szereplô garanciák egy

része ismét kimaradt az 55. §-ból. Ennek oka, hogy

1990 tavaszán a viták továbbra is kizárólag a bün-

tetôeljárási kényszerintézkedésekrôl folytak, és nem

esett szó az egyezményekben tárgyalt többi szabad-

ságkorlátozásról. Mindemellett – az alkotmánymó-

dosító törvényjavaslat indokolása szerint – „a bírósá-

gok és az ügyészségek jelenlegi teherbírására” tekin-

tettel, a büntetôeljárási biztosítékok is az újabb euró-

pai alkotmányoknál enyhébb formában kerültek az

alkotmányba. Így az ôrizetbe vett személy bíró elé ál-

lításának határidejét az alkotmány nem határozza

meg, holott három képviselôi indítvány is tartalma-

zott javaslatot a végül az alkotmányszövegbe került

„lehetô legrövidebb idôn belül” szövegrésznél szigo-

rúbb, felsô idôhatárt is elôíró rendelkezésre.4

Töredezettsége ellenére az 55. § a magyar alkot-

mánytörténetben példa nélküli védelemben részesí-

ti a személyi szabadságot azáltal, hogy a jogosultság

elismerésén túl meghatározza az alapjog-korlátozás

egyes általános feltételeit, intézményesíti a bíró elé

állításhoz való jogot, valamint rendelkezik az

alapjogsértés jogkövetkezményérôl. Mindez szakítást

jelent a Magyar Népköztársaság alkotmányában meg-

jelent szemlélettel, amely az állam adományaként

deklarálta a személyi szabadságot, és semmiféle

szabadságvédô garanciát nem tartalmazott. Ezzel

szemben a korábbi, történeti alkotmányra épülô tra-

dicionális magyar alkotmányszemlélet – egyebek

mellett – a személyi szabadság jogforrási elismertsé-

gének sok évszázados hagyományában látta megvaló-

sulni az alkotmányosságot. A történeti alkotmány

egyik tartópillére, az Aranybulla második pontjában
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az uralkodó biztosította a serviensek személyi szabad-

ságát, ami az államalapítástól eredeztetett nemesi ki-

váltságok része volt. Werbôczy Tripartitumának Pri-

mae nonusa az egyenlô jogú nemesség négy szabad-

sága (privilégiuma) között az elsô helyen szólt a sze-

mélyi szabadságról.

A királyi hatalmat korlátozó nemesi szabadságot el-

sôként biztosító Aranybullát – a számos eltérés elle-

nére – gyakran állítják párhuzamba az angol uralkodó

által elismert jogokat és kiváltságokat tartalmazó

Magna Carta Libertatummal, különösen annak 39.

cikkével, amely kimondta, hogy szabad embert csak

törvényes eljárás nyomán lehet bebörtönözni.5 Az an-

gol jogfejlôdés abban volt elôremutató, hogy a jogok

ismételt kinyilvánításán és kiterjesztésén túl kidol-

gozta és az alkotmány részévé tette a jogosultságok

tényleges érvényesülését elômozdító intézményi ga-

ranciákat. A bírói gyakorlat megteremtette a fog-

vatartottak alanyi jogát olyan parancs (writ of habeas

corpus) kiadásához, amely alapján a fogva tartott sze-

mélyt bíró elé kellett állítani, hogy bíró döntsön a

fogva tartás jogszerûségérôl.6 Az évszázadok során

egyedi döntések révén kialakult jogvédelmi eszközt

az angol parlament több alkalommal törvényben erô-

sítette meg és formálta egységessé.7 A jogintézmény

garanciális és szimbolikus jelentôségét mutatja, hogy

az Angliával szembenálló észak-amerikai gyarmatok

egyik legfôbb követelése a habeas corpus törvények

gyarmati kiterjesztése volt, ami a Korona hatalmának

súlyos korlátozását jelentette volna. Mindezek alap-

ján érthetô, hogy az Egyesült Államok alkotmányá-

nak – az alapjogi katalógust tartalmazó kiegészítése-

ket megelôzô – eredeti szövege már rendelkezett a

szabadságelvonás bírói felülvizsgálatáról.8

Az angolszász jogfelfogás hatása egyértelmûen ki-

mutatható az egyezmény és az egyezségokmány sze-

mélyi szabadsághoz való jogról szóló rendelkezései-

ben.9 Így az Angliában megjelent jogvédô garanciák

egy része a nemzetközi egyezmények közvetítésével

került be a harmadik Magyar Köztársaság alkotmá-

nyába. Az alkotmányban kifejezetten nem szereplô

biztosítékok érvényre juttatására pedig az alkot-

mányértelmezés révén nyílik lehetôség.

A  S Z A B A D S Á G  É S  A  S Z E M É L Y I
B I Z T O N S Á G  F O G A L M A

Az 55. § (1) bekezdése együtt ismeri el mindenki jo-

gát a „szabadságra és a személyi biztonságra”, ugyan-

akkor a paragrafus további részeiben csak a személyi

szabadság védelmérôl esik szó. Ezért mindenekelôtt

a két fogalom egymáshoz való viszonya szorul tisztá-

zásra. Az alkotmányban „mindenkit” megilletô „sza-

badsághoz való jog” szerepel, amelynek széleskörûen

használt elnevezése a személyi (vagy személyes) sza-
badsághoz való jog. A második világháború elôtti ma-

gyar közjogi irodalomban elterjedt,10 s napjainkban is

megjelenô felfogás11 szerint ez a jog általános cselek-

vési szabadságot jelent, s védelmet biztosít különfé-

le jogtalan beavatkozásokkal szemben. Így – e meg-

közelítésben – a személyi szabadsághoz való jog ma-

gában foglalja a mozgásszabadságot, a levéltitok vé-

delmét, a foglalkozás megválasztásának szabadságát,

a becsület védelmét stb. Annak ellenére, hogy az

alkotmánybírósági gyakorlatban is felbukkant a sze-

mélyi szabadsághoz való jog mint az egyéni autonó-

mia átfogó védelmét biztosító alapjog,12 a testület

gyakorlata szerint az 55. § – szemben az 54. § (1) be-

kezdésében elismert emberi méltósághoz való joggal

– nem általános szabadságjog.13 A személyi szabadság-

hoz való jog a szûk értelemben vett fizikai, testi sza-

badságot, a fogva tartástól való mentességet biztosítja.

E téren azonban általános: nemcsak a büntetôeljárási

és büntetôjogi kényszer, hanem a személyi szabadsá-

got érintô valamennyi intézkedés alkotmányossági

korlátját jelenti.14

A személyi szabadság egyik megnyilvánulási for-

mája a szabad mozgás joga, amelybe beleértendô a

közterületen való helyváltoztatás szabadsága, a

lakóhely szabad megválasztása és a migrációs jo-

gok.15 Ezért az alkotmány 58. §-a, amely külön ne-

vesíti ezeket a jogosultságokat, az 55. §-hoz képest

lex specialisnak tekinthetô.16 Ennek ellenére az

Alkotmánybíróság a két paragrafus, illetve a két

alapjog „együttes értelmezése” mellett foglalt ál-

lást: „a személyes szabadsághoz való jog érdemben

felhívható valamennyi, a mozgás és a helyváltoz-

tatást is korlátozó jogszabály alkotmányossági meg-

ítéléséhez.”17 A személyi szabadság és a mozgássza-

badság alkotmánybeli elkülönítése mindazonáltal

alkalmat adhat a két alapjog közötti fokozati különb-
ségek kimutatására. A nemzetközi egyezmények ér-

telmezését követô, különvéleményben megjelenô

álláspont szerint az 55. § a szabad mozgást legin-

kább korlátozó állami beavatkozásoktól véd (és biz-

tosít többletgaranciákat), amikor az érintett személy

a hatóság ôrizetébe kerül, azaz meghatározott he-

lyen fogva tartják, onnan a hatóság engedélye nél-

kül nem távozhat, és erre, ha szükséges, fizikai erô-

vel is kényszerítik.18

Míg a személyi szabadság alkotmányjogi fogal-

mának tisztázása csupán a határesetekben okoz

problémát, addig az 55. § (1) bekezdés elsô monda-

tának második fordulataként megjelenô személyi biz-
tonsághoz való jog önálló léte is kérdéses. Kiin-

dulópontként rögzíthetô, hogy az alkotmány itt a

személyek fizikai biztonságára utal, az 55. § (1) be-
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kezdése nem hívható fel – sem alanyi jogi, sem

intézményvédelmi értelemben – a szociális, gazda-

sági biztonság garantálására,19 továbbá a személyi

biztonsághoz való jog nem áll összefüggésben a

közbiztonság védelmével. Az Alkotmánybíróság

mind ez idáig nem alkalmazta a személyi biztonság-

hoz való jogot, ez a jog semmilyen módon nem je-

lenik meg az ítélkezési gyakorlatban. Mindazonál-

tal több értelmezési irány is kínálkozik a biztonság-

hoz való jog tartalmának és a személyi szabadság-

hoz való joghoz kapcsolódásának meghatározására.

A magyar közjogi tradícióban is kimutatható és a

strasbourgi ítélkezést meghatározó felfogás szerint a

személyi szabadsághoz és a biztonsághoz való jog

együtt kezelendô, az utóbbinak nincs független, el-
különült jelentése. Deák Ferenc az 1833-as ország-

gyûlésen beszélt elôször a jobbágyok személyi és va-

gyoni biztonságáról (akkori szóhasználat szerint:

„bátorságáról”), s a személyi szabadsághoz és sérthe-

tetlenséghez való természetes jogra hivatkozva ér-

velt a földesúri önkény megszüntetése mellett: „a

közboldogság ott általános nem lehet, a nemzet vi-

rágzása nem képzelhetô, ahol még a személyi bátor-

ság is csak privilégium, s ahol azt a kisebb rész csak

kizárólag gyakorolja.”20 Mivel azonban a magyar al-

kotmány és az egyezmény külön említi a szabadsá-

got és a biztonságot, azok nem tekinthetôk egymás

szinonimáinak. A strasbourgi esetjogban ismétlôdô

megközelítés szerint az egyezmény által biztosított

„szabadság” és „biztonság” egységes egészet alkot,

közülük a szabadság a fogva tartással szembeni sza-

badságot jelenti, a személy biztonsága pedig ebbe a

szabadságba történô önkényes beavatkozás ellen

nyújt védelmet.21 Így a személyi biztonsághoz való

jog felfogható a személyi szabadsághoz való jog

olyan részhalmazának, amelytôl az állam semmilyen

körülmények között nem foszthatja meg az egyént.

Ezt a megközelítést támasztja alá, hogy az alkot-

mány 55. §-a a jogosultság elismerésén túl – ellen-

tétben a személyi szabadsághoz való joggal – nem

rendelkezik a jogkorlátozás feltételeirôl.22 Mindez-

zel szembenálló nézet szerint a személyi biztonság-

hoz való jog nemcsak fogva tartás esetén nyújt oltal-

mat a testi integritás elleni, önkényes beavatkozá-

soktól, hanem annál szélesebb körben. Így például

– e megközelítésben – a személyi biztonsághoz va-

ló jog az egyén számára önálló jogalapot jelent a ha-

tékony állami védelemre élet elleni fenyegetés, il-

letve fizikai támadás esetén.23

A rivális értelmezések a tekintetben összecsen-

genek, hogy az 55. § (1) bekezdésében elismert

alapjog a természetes személy, az ember fizikai, testi

szabadságát biztosítja, s e jellegzetességébôl követ-

kezôen nem illet meg más jogalanyokat (jogi sze-

mélyeket).24 Az alkotmány szövege egyértelmûvé

teszi, hogy a jogosultak köre: „mindenki”, vagyis a

Magyar Köztársaság területén a személyi szabad-

sághoz való jog a külföldieket (a nem magyar állam-

polgárokat és a hontalanokat) is megilleti. Az

alapjogi védelem értelemszerûen a nem teljesen

cselekvôképes személyre, így a gyermekekre is vo-

natkozik.25

A  S Z A B A D S Á G  K O R L Á T O Z Á S A  
É S  A  S Z A B A D S Á G T Ó L  V A L Ó  

M E G F O S Z T Á S

A személyi szabadsághoz való jog nem abszolút jog,
vagyis az állam az alkotmány keretei között korlátoz-

hatja azt. Ez a következtetés kiolvasható magából az

55. § (1) bekezdésébôl, amely lehetôvé teszi, hogy „a

törvényben meghatározott okból és a törvényben

meghatározott eljárás alapján” az egyént megfosszák

szabadságától.26 Az idézett rendelkezés felfogható az

alkotmány 8. § (2) bekezdésében szereplô, az alapjog-

korlátozásra vonatkozó általános formai követelmény

(„az alapvetô jogokra... vonatkozó szabályokat tör-

vény állapítja meg”) személyi szabadsághoz való jo-

got érintô konkretizálásának. Ugyanakkor pusztán az

55. § (1) bekezdése nem határozza meg, hogy a for-

mai követelményeken túl melyek az alapjog-korlá-

tozás tartalmi feltételei. Továbbá értelmezésre szorul,

hogy mi minôsül a szabadságtól való megfosztásnak,

és az alkotmány 55. §-a védelmet nyújt-e a megfosz-

tásnak nem minôsülô szabadságkorlátozások esetén.

Az Alkotmánybíróság gyakorlata szerint az 55. § (1)

bekezdésében említett formai alapjog-korlátozási kö-

vetelmények nem kizárólagosak: a személyi szabad-

ság jogszerû („törvényes”) elvonása is okozhat

alapjogsérelmet. Az 55. § (1) bekezdésének és a 8. §

(2) bekezdésének egymásra vonatkoztatott értelme-

zése alapján a testület kimondta, hogy az alkotmány

csak úgy teszi lehetôvé a törvényhozó számára a

szabadságelvonás okainak és az azzal kapcsolatos el-

járásnak a szabályozását, hogy ez a szabályozás nem

korlátozza szükségtelenül vagy az elérni kívánt alkot-

mányos célhoz képest aránytalanul a személyi sza-

badsághoz való jogot.27 Az alkotmány tehát nemcsak
formai, hanem tartalmi akadályokat is állít a személyi

szabadsághoz való jog korlátozása elé.

A joggyakorlat alapján az is megállapítható, hogy

a szükségesség-arányosság követelményrendszere

a személyi szabadsághoz való jog „lényeges tartal-

mát” érintô korlátozás tilalmának mércéje is egy-

ben. Vagyis ebben az esetben elsôsorban a lényeges
tartalom szubjektív jellege érvényesül: a személyi sza-

badsághoz való jog aránytalan korlátozása egyúttal
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a lényeges tartalmat érintô korlátozásnak is minô-

sül.28 A személyi szabadsághoz való jog lényeges

tartalmának szubjektív jellegét mutatja, hogy az

alkotmánybírósági gyakorlatban nem jelenik meg a

személyi szabadsághoz való jog olyan központi

magja, amelyet sohasem érhet el a jogkorlátozás.

Egy esetben azonban az Alkotmánybíróság úgy fo-

galmazott, hogy a személyi szabadsághoz való jog

„érinthetetlen lényege” a kínzás, kegyetlen, em-

bertelen, megalázó bánásmód vagy büntetés tilal-

ma, amelyekrôl az alkotmány 54. § (2) bekezdése

rendelkezik.29 Végsô soron azonban – csakúgy,

mint a többi alapjog esetében – az 54. § (1) bekez-

désében szereplô emberi méltósághoz való jog jelen-

ti azt az „érinthetetlen lényeget”, amelyet a személyi

szabadsághoz való jog korlátozása semmilyen kö-

rülmények között nem érhet el. A szabadságtól va-

ló megfosztás végsô határa az emberi méltósághoz

való jog.30

Az alkotmány 55. § (1) bekezdése – követve az

egyezmény és az egyezségokmány szövegét – nem

a személyi szabadság „korlátozása”, hanem a sza-

badságtól való „megfosztás”, a szabadságelvonás

feltételeit határozza meg. Ettôl eltérôen rendelke-

zik a német alaptörvény, amely a szabadság „kor-

látozásával” szemben támaszt ugyanilyen feltéte-

leket.31 A két fogalom nyilvánvalóan nem azonosít-

ható egymással: a személyi szabadságtól való megfosz-
tás a szabadságkorlátozás egyik fajtája, pontosabban

annak legsúlyosabb formája.32 A normaszövegek kü-

lönbözôsége miatt eltérô felfogások alakultak ki.

Az Emberi Jogok Európai Bírósága szerint kizáró-

lag a szabadságtól való megfosztás minôsül az

egyezményben biztosított személyi szabadsághoz

való jog korlátozásának, az egyéb szabadságkorlá-

tozások nem tartoznak az 5. cikk hatálya alá.33 Az

ezzel ellentétes németországi megközelítés szerint

a személyi szabadsághoz való jog standard védel-

met nyújt a személyi szabadságtól való megfosz-

tásnak nem minôsülô szabadságkorlátozásokkal

szemben, és speciális garanciák révén több-

letvédelmet biztosít a szabadságtól való megfosz-

tás eseteiben.34

A magyar Alkotmánybíróság nem tette egyértel-

mûvé, hogy mennyiben esik más alkotmányossági

megítélés alá a személyi szabadságtól való megfosz-

tás a kevésbé súlyos szabadságkorlátozásokhoz ké-

pest, de az ítélkezési gyakorlat azt mutatja, hogy a

testület felfogása – a két alkotmányszöveg kifejezett

eltérése ellenére – valamelyest közelebb áll a német

szemlélethez, mint a – magyar alkotmánnyal lénye-

gében azonos normaszövegen alapuló – strasbourgi-

hoz. Az eddig elbírált ügyekben kifejtettek alapján

egyértelmûen szabadságtól való megfosztásnak minô-

sül a szabadságvesztés-büntetés,35 a szabálysértés mi-

atti elzárás,36 az elôzetes letartóztatás mint bün-

tetôeljárási kényszerintézkedés,37 s – bár a testület

ebben nem foglalt állást – ide sorolható az idegen-

rendészeti ôrizet,38 a közbiztonsági ôrizet,39 valamint

a terhelt elmeállapotának elmegyógyintézeti megfi-

gyelése.40 A felsorolt esetekben közös, hogy az

egyént meghatározott, zárt intézményben fogva tart-

ják, s mozgási szabadsága, valamint a külvilággal való

normális kapcsolattartása rendkívüli mértékben kor-

látozott.

Mindazonáltal a nemzetközi joggyakorlat alapján a

személyi szabadságtól való megfosztásnak nem fogal-

mi eleme, hogy a fogva tartásra zárkában, fogdában

vagy más, hasonlóan zárt helyen kerüljön sor; a külvi-
lágtól való elszigeteltség mértékétôl függôen szabad-

ságelvonásnak minôsülhet például a házi ôrizet vagy

a lakhelykijelölés is.41 Az Alkotmánybíróság a szabad-

ságtól való megfosztás különleges és rendkívül súlyos

esetének nevezte a második világháború alatti külföl-

di kényszermunkát és a deportálásokat, mert a

jogsérelmet szenvedettek „feletti rendelkezés kike-

rült a magyar állam hatalmi szférájából és idegen szu-

verén hatalmi szférájába ment át”.42

A személyi szabadságtól való megfosztás mint a

személyi szabadsághoz való jog legjelentôsebb korlá-

tozásával szemben az alkotmány három átfogó feltételt
támaszt. 1. A szabadságtól való megfosztásnak az 55. §

(1) bekezdésében szereplô formai követelményeknek

megfelelô jogi szabályozáson kell alapulnia. 2. A sza-

badságtól való megfosztásról rendelkezô jogi szabá-

lyozásnak meg kell felelnie a 8. § (2) bekezdésébôl

következô szükségességi és arányossági kritériumok-

nak. 3. Szabadságtól való megfosztás esetén érvénye-

sülnie kell az 55. § (2) és (3) bekezdésén alapuló

többletkövetelményeknek (bíró elé állítás és rész-

garanciái, kár megtérítése).43

Az alkotmány 54. § (1) bekezdésében elismert em-

beri méltósághoz való jogból következô, lényeges

szempont továbbá, hogy a személyi szabadságtól va-

ló megfosztás mindig csak részleges lehet, sohasem teljes.

Ez azt jelenti, hogy a fogvatartott nem válik az „állam

szolgájává”, vagyis az állam hatalma a személyi sza-

badságtól való megfosztás legsúlyosabb eseteiben is

korlátozott. Az egyén fizikai szabadságának rövidebb-

hosszabb ideig történô elvonásával együtt nem veszí-

ti el az alkotmány által elismert valamennyi jogosult-

ságát. Az emberi méltóság tiszteletének erkölcsi pa-

rancsán alapuló alkotmányszemlélet megkívánja,

hogy a fogva tartott emberek személyiségét, ember

mivoltukból fakadó értékességét minden körülmé-

nyek között tiszteletben kell tartani. Ebben az érte-

lemben a személyi szabadság és a fogság nem zárja ki

egymást teljesen.44
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Az Alkotmánybíróság gyakorlatában az 55. § (1)

bekezdése védelmet nyújt a szabadságtól való meg-
fosztásnak nem minôsülô, de a személyi szabadság bi-

zonyos – esetrôl esetre megítélt – mértékû korláto-

zásával szemben is. Ide sorolható a hatóság elôtti

megjelenés céljából való rendôri elôvezetés,45 a

közterület-felügyelô általi, felvilágosítás kérése cél-

jából történô feltartóztatás,46 valamint a pártfogó fel-

ügyelet alá helyezés.47 Hasonló megítélés alá esik a

szabadságuktól már megfosztott pszichiátriai betegek

szabadságát korlátozó módszerek (eljárások) alkalma-

zásának szabályozása.48 Így a fogvatartottakat sújtó,

de a fogva tartással nem szükségképpen együtt járó

szabadságkorlátozások (testi erô alkalmazása, elkülö-

nítés, lekötözés, kémiai szerek és más egészségügyi

eszközök alkalmazása stb.) a személyi szabadsághoz

való jog védelmi rendszerébe kerültek.49 Az Alkot-

mánybíróság – a strasbourgi gyakorlattal ellentétben

– nem szabadságtól való megfosztásnak, hanem csu-

pán a személyi szabadság egyéb korlátozásának ítél-

te az akár tizenkét órás fogva tartással járó rendôri

elôállítást.50 A testület ezen ügyek többségében al-

kalmazta az 55. és az 58. § „együttes értelmezését”,

s a jogkorlátozás alkotmányosságát a legtöbbször az

55. § (1) bekezdésébôl fakadó formai és a 8. § (2) be-

kezdésébôl származó tartalmi követelmények alap-

ján ítélte meg.51

Az alkotmány 8. § (4) bekezdése alapján a szemé-

lyi szabadsághoz való jog azok közé az alapvetô jogok

közé tartozik, amelyek „gyakorlása” rendkívüli jogrend
(rendkívüli állapot, szükségállapot vagy veszélyhely-

zet) idején sem „függeszthetô fel vagy korlátozha-

tó”. Ezzel az alkotmány a nemzetközi emberi jogi

egyezményeknél és más államok alkotmányainál na-

gyobb védelmet biztosít, mivel a személyi szabadság-

hoz való jog általában nem tartozik a rendkívüli

jogrend idején felmerülô különleges jogkorlátozási

igényekkel szemben is védelmezett alapjogok sorá-

ba.52 (Az Egyesült Államok alkotmánya például kife-

jezetten megengedi, hogy lázadás vagy ellenséges tá-

madás idején a habeas corpust közbiztonsági érdek-

bôl felfüggesszék.53)

Az alkotmány szövege szerint tehát nincs kettôs mér-
ce: a személyi szabadság alkotmányos garanciái nem

hagyhatók figyelmen kívül rendkívüli helyzetekben

sem.54 Mindazonáltal nyilvánvaló, hogy tekintettel

kell lenni a különleges körülményekbôl (háború, ter-

mészeti katasztrófa stb.) adódó sajátosságokra (töme-

ges ôrizetbe vételek, a bíróságok mûködésének meg-

bénulása stb.). Ilyen szempontok mérlegelésére mó-

dot ad a szabadságkorlátozás általános feltételrend-

szere, különösen a korlátozás szükségességére és ará-

nyosságára vonatkozó követelmények.55 Rendkívüli

jogrend idején ugyanis kényszerítô közérdek olyan

közhatalmi beavatkozásokat is indokolhat, amelyek

normális körülmények között nem fogadhatók el.

A 8. § (4) bekezdésébôl például az következik, hogy

rendkívüli jogrend idején is mindenki számára bizto-

sítani kell az 55. § (2) bekezdésébôl következô bíró

elé állításhoz való jogot, de a „lehetô legrövidebb

idôn belül” kitételt – a 8. § (2) bekezdésének megfe-

lelôen – a rendkívüli helyzet sajátosságainak megfe-

lelôen kell értelmezni.56 Tehát a rendkívüli jogrendre

hivatkozva bevezetett személyi szabadságkorlátozá-

sok alkotmányossága nemcsak attól függ, hogy fenn-

állnak-e a rendkívüli jogrend feltételei, hanem attól

is, hogy a szabadságkorlátozás szükségesnek és ará-

nyosnak minôsül-e az adott körülmények között.

A  S Z A B A D S Á G K O R L Á T O Z Á S  
F E L T É T E L E I

Az alkotmány 55. § (1) bekezdése és a 8. § (2) bekez-

dése határozza meg a személyi szabadsághoz való jog

korlátozásának azokat a formai és tartalmi feltételeit,

amelyeknek teljesülniük kell az alkotmány 55. §-a ál-

tal védett személyi szabadságtól való megfosztás és a

személyi szabadság egyéb korlátozása esetén.57 [Az

55. § (2) és (3) bekezdésébe foglalt többlet-

követelmények csak a szabadságtól való megfosztás-

ra vonatkoznak.]

Törvényi forma

A „törvényben meghatározott ok” és a „törvényben

meghatározott eljárás” alkotmánybeli követelménye

az egyezségokmány szövegének szó szerinti átvéte-

le, és az alkotmányszöveg második fordulata mege-

gyezik az egyezmény rendelkezésével. Mindazonál-

tal a szabadságkorlátozás legalitására vonatkozó for-

mai követelmények eltérôek a magyar alkotmányos

rendszerben és a nemzetközi egyezmények gyakor-

latában. Az emberi jogi egyezményekbôl ugyanis

mindenekelôtt az következik, hogy a személyi sza-

badság korlátozására az emberek számára megismer-

hetô, közérthetô és pontosan meghatározott jogi sza-

bályok alapján kerüljön sor, és a jogalkalmazó szer-

veknek ne legyen lehetôségük arra, hogy elôre meg-

határozott és nyilvános szabályozás hiányában hozza-

nak döntést.58 Ezen túlmenôen alapvetôen az álla-

mok jogrendszerétôl, a belsô jog sajátosságaitól függ,

hogy milyen jogforrásban jelenik meg a szabad-

ságkorlátozó rendelkezés.59

Az alkotmány szerint Magyarországon törvényben

kell meghatározni az alapjog tartalmát és lényeges ga-

ranciáit, továbbá törvényben kell rendelkezni az

alapjog „közvetlen és jelentôs” korlátozásáról.60 Az
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55. § ezt az általános feltételt pontosítja azáltal, hogy

a szabadságkorlátozási ok és eljárás törvényi szintû

szabályozását írja elô. A rendelkezés nem taxatív, mi-

vel – az általános formai feltételekbôl következôen –

törvényben kell meghatározni a szabadságkorlátozást

közvetlenül érintô minden lényeges szabályt, így kü-

lönösen a korlátozás mértékét (azon belül az idôtar-

tamát).61 Mindebbôl következôen a személyi szabad-

sághoz való jog korlátozásának alkotmányból követ-

kezô formai feltételei szigorúbbak, mint az emberi jo-

gokat védô nemzetközi intézmények elvárásai.62

A személyi szabadsághoz való jog korlátozásának

formai követelményei a jogalkalmazó intézményekre is
vonatkoznak. A személyi szabadsághoz való jogot sér-

ti a megfelelô törvényi garanciák hiányában vagy

azokkal ellentétesen elrendelt, illetve foganatosított

szabadságkorlátozás.63 A személyi szabadsághoz való

jogot korlátozó törvényi rendelkezések általában ha-

tósági (bírósági) jogalkalmazás révén változtatják meg

az emberek fizikai szabadságát. Minden esetben tör-

vénynek kell megteremtenie a jogalapot az alapjog-

korlátozásra, de a tényleges joghátrányt a legtöbb-

ször jogalkalmazás során hozott határozatok, illetve

intézkedések okozzák. Például szabadságvesztés

esetén az egyén jogi helyzetét a – törvényen alapu-

ló – jogerôs ítélet változtatja meg, s a tényleges, ér-

zékelhetô fordulatot a büntetés végrehajtása ered-

ményezi.64

A szabadságkorlátozás indoka

Önmagában nem teszi alkotmányossá a szabályozást,

ha törvény megállapítja a szabadságkorlátozás okát és

egyéb feltételeit. A törvénybeli okoknak tartalmilag

is összhangban kell lenniük az alkotmánnyal. E te-

kintetben meghatározó jelentôsége van annak, hogy

az alkotmány „törvényben meghatározott ok” szöveg-

része az egyezségokmányt követi, és az alkotmányo-

zók nem az egyezményt tekintették mintának,

amely hat pontban tételesen felsorolja a szabad-

ságelvonás megengedett eseteit. Ritkán fordul elô,

hogy az alkotmány szûkszavú alapjogi katalógusa fel-

sorolja az egyes alapjog-korlátozások jogszerû esete-

it.65 Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint az

egyezmény megengedett esetei között nem szerep-

lô okok is elfogadhatók lehetnek, ha az alkotmány

alapján legitim jogkorlátozási célnak bizonyulnak.

Tehát az egyezménybeli taxáció nem érvényesül auto-

matikusan a magyar alkotmányjogban.66 Másfelôl az

egyezményben felsorolt esetekkel egybevágó

szabadságkorlátozási okok is tartalmi alkotmányossá-

gi vizsgálat alá esnek. Így a szabadságkorlátozás tör-

vénybeli indoka akkor alkotmányos, ha a korlátozás-

ra mások alapvetô jogainak védelmében vagy alkot-

mányos közcélok érvényesülése érdekében kerül

sor. Ez lényegében az alapjog-korlátozás szükséges-

ségének vizsgálatát jelenti.

A magyar jogrendszerben a személyi szabadság

korlátozásának számos formája ismert. A szabadságtól

való megfosztással járó, legsúlyosabb korlátozások jó-

részt a büntetôeljárás lefolytatásához kötôdnek; bün-

tetô anyagi jogi szankcióként (szabadságvesztés,

kényszergyógykezelés, javítóintézeti nevelés) vagy

eljárási kényszercselekményként (például ôrizetbe

vétel, elôzetes letartóztatás, ideiglenes kényszergyógy-

kezelés, lakhelyelhagyási tilalom, házi ôrizet, vala-

mint a nemzetközi bûnügyi jogsegély körébe tartozó

kényszerintézkedések) jelennek meg. A bün-

tetôeljáráson kívül is sor kerülhet a személyi szabad-

ságtól való megfosztásra, így különösen az idegen-

rendészet, a szabálysértési eljárás, az egészségügyi és

a rendészeti igazgatás egyes területein.67 Ezekben az

esetekben az alkotmány a szabadságtól való megfosz-

tás alapjául szolgáló indokok és célok: egyfelôl az
érintett személy magatartása vagy állapota, másfelôl a

jogkorlátozással elérni kívánt cél konkrét szabályozás-

sal való összevetését követeli meg.

Miközben a testi büntetések és más kínzások el-

tûntek a demokratikus államok szankciórendszerébôl

és a halálbüntetés is szinte teljesen kikerült ezen ál-

lamok jogrendjébôl, a szabadságvesztés-büntetés napja-

inkban is széles körben alkalmazott és az alkot-

mányjog szintjén egyelôre kétségbe nem vont része

a büntetô igazságszolgáltatásnak.68 Ma utópiának tû-

nik a börtönök nélküli társadalom. E tárgykörben sa-

játos kettôsség jellemzi az alkotmánybírósági érvelést,

ami azzal a következménnyel jár, hogy a szabad-

ságvesztés-büntetés jogintézményének érdemi vizs-

gálata nem kerül napirendre. A büntetendô magatar-

tások és joghátrányok meghatározása a többségi

felhatalmazáson alapuló törvényhozó kompetenci-

ája, a közérdeket, s azon belül a közrendet és az er-

kölcsöt e tekintetben a képviselôk érvényesíthe-

tik.69 A törvényhozást befolyásoló büntetôpolitika,

valamint a kriminológiai és büntetôjog-elméleti

felismerések helyességérôl az Alkotmánybíróság

nem foglal állást, és mindezek – mint alkotmányon

kívüli szempontok – nem szolgálnak az ítélkezés

alapjául.70

Másfelôl viszont a 8. §-ból származtatott „alkotmá-

nyos büntetôjog” egyik eleme, hogy az egyén védel-

met élvez a büntetôjogi eszközöknek az állam általi

önkényes felhasználásával szemben.71 Ebbôl követ-

kezôen a kriminálpolitika célszerûségi megfontolásai

nem sérthetik az alapvetô jogok védelmének alkot-

mányos büntetôjogi garanciáit, ezért a büntetôjogi

törvényhozás alkotmányossági vizsgálat alá kerülhet.72

Mindezen szempontok alapján egyértelmû, hogy a
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büntetôjogi tényállásoknak (a büntetendô magatartá-

sok meghatározásainak) formailag és tartalmilag is

összhangban kell lenniük az alkotmánnyal. Ugyanak-

kor a szabadságvesztés mint szankció léte önmagában

nem kifogásolható, mivel az elérni kívánt bün-

tetôpolitikai cél (speciál-, illetve generálprevenció,

megtorlás stb.) jelenleg kívül esik az alkotmányossági
vizsgálat keretein, és az is, hogy az elítéltek bebörtön-

zése alkalmas-e a cél elérésére.73 Mindazonáltal a

fennálló büntetôjogi rendszeren belül jelentôséget

kapnak kriminológiai, kriminálszociológiai megfonto-

lások. Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a

„modern büntetés-végrehajtási rendszerek elônyben

részesítik a társadalomtól elszigeteléssel szemben a

társadalmi integrációt”, s ezt érvényre kell juttatni a

szabadságelvonás mértéke, a fegyintézet és a társada-

lom közötti kapcsolattartás szabályozásakor.74

Büntetésként alkalmazott szabadságelvonással kri-
minális cselekmény elkövetôje sújtható. A jogkorlátozás

oka tehát a törvény alapján büntetendô (és alkotmá-

nyosan büntethetô) cselekmény elkövetése. A nem-

zetközi egyezmények ítélkezési gyakorlata abból in-

dul ki, hogy a jogvédô garanciák nem függnek a kor-

látozó szabály jogági besorolásától, azoknak a bün-

tetôjogon kívüli büntetések esetén is érvényesülniük

kell.75 Ebbôl viszont az is következhet, hogy megfe-

lelô feltételek mellett fegyelmi vagy más szankció-

ként is kiszabható szabadságelvonással járó büntetés.

Ugyanakkor az Alkotmánybíróság szerint a „bün-

tetôjog a jogi felelôsségi rendszerben az ultima ratio”.

Társadalmi rendeltetése „a jogi és erkölcsi normák

épségének fenntartása akkor, amikor már más jogá-

gak szankciói nem segítenek”.76

Az ultima ratio érve felhasználható egyfelôl a bün-

tetôjogon belül az egyes bûncselekményekhez kap-

csolt szabadságvesztés szankció megkérdôjelezésé-

re. (Nem elegendô-e a büntetôjogi szankciórendszer

más, kevésbé korlátozó elemének alkalmazása az

adott bûncselekmény esetén?) Másrészt ez a szem-

pont a szabadságelvonással járó szankciók bün-

tetôjogon kívüli alkalmazásának visszaszorítását

igényli. Mindazonáltal a Magyarországon 1990-ben

újra bevezetett, szabálysértés elkövetése miatti elzárás
intézményérôl az Alkotmánybíróság megállapította,

hogy összhangban áll az alkotmány 55. § (1) bekez-

désével, tekintettel a szabálysértési törvény eljárási

garanciáira, az elzárás idôtartamára, valamint arra,

hogy minden esetben a pénzbírság alternatívájaként

alkalmazható.77

Az 55. § (2) bekezdése kifejezetten utal a bûncse-

lekmény elkövetésével gyanúsított személyek sza-

badságtól való megfosztására. Ezért az ítélethozatalt
megelôzô fogva tartás78 mint a személyi szabadságot kor-

látozó legsúlyosabb büntetôeljárási kényszerin-

tézkedés intézménye nem szorul külön alkotmányos

igazolásra. Tisztázni kell ugyanakkor a szabadságtól

való megfosztás elfogadható indokait, amelyek egy-

úttal korlátot is jelentenek a szabályozással szemben.

Az európai demokráciák számára irányadó mércéket

az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának R. (65)

11. számú határozata és R. (80) 11. számú ajánlása,

valamint Parlamenti Közgyûlésének 1245. (1994) szá-

mú ajánlása tartalmazza. Ezek egybehangzóan úgy

rendelkeznek, hogy a fogva tartás soha nem alkal-

mazható büntetési célokból, elrendelésére csak akkor

kerülhet sor, ha az alábbi indokok közül egy vagy

több fennáll: szökés veszélye, az eljárás menetébe

történô beavatkozás veszélye, súlyos bûncselekmény

elkövetésének veszélye.79

Az európai mérce alkotmánybírósági recepciója

szerint „az elôzetes letartóztatás a büntetôigény haté-

kony érvényesítését, a büntetôeljárás sikerének biztosítá-
sát és a büntetés esetleges végrehajthatóságát célzó
preventív intézkedés”.80 Emellett a fogva tartás elfogadott

célja, hogy „a büntetôeljárás alatt álló személyt meg-

akadályozza az elôkészített vagy megkísérelt, vagy

más, szabadságvesztéssel fenyegetett bûncselekmény

elkövetésében”.81 Ezekkel az alkotmányos célokkal

összefér, hogy a fogva tartásra nem csupán az eljárás

sikerét veszélyeztetô, már bekövetkezett eseményt

követôen van lehetôség (a terhelt megszökött, a ha-

tóság elôl elrejtôzött), hanem „a nem kívánatos esemény
– tényekre alapozottan – valószínûsíthetô bekövetkezé-

sének megakadályozására is (a bûncselekmény sú-

lyossága folytán vagy egyéb okból a terhelt szökésé-

tôl vagy az elrejtôzésétôl lehet tartani; alaposan felte-

hetô, hogy szabadlábon hagyása esetén a terhelt az el-

járást meghiúsítaná vagy megnehezítené, illetôleg ve-

szélyeztetné)”.82 Összességében az elsôdleges cél

mindig a már megindult büntetôeljárás sikeres lefoly-

tatása (bûncselekmény felmerült gyanújának igazolá-

sa vagy elvetése). Nem alkalmazható szabadságtól va-

ló megfosztás elkövetett bûncselekmény gyanúja nél-

kül, pusztán vélelmezett jövôbeli bûncselekmény el-

követésének megelôzése érdekében,83 gyanúsított

vallomásának kikényszerítése céljából, továbbá, „elô-

rehozott büntetésként”.84

A fentiekbôl következik, hogy az ítélethozatalt

megelôzô fogva tartásra csak kivételesen és a konkrét
körülmények mérlegelése alapján kerülhet sor. Az R. (80)

11. számú ajánlás szerint a döntéshozatalkor különö-

sen az alábbiakat kell tekintetbe venni: „az állított

bûncselekmény jellege és súlyossága; a bûncselek-

ménynek az érintett személy által történt elkövetésé-

re vonatkozó bizonyítékok bizonyító ereje; a bûnös-

ség megállapítása esetén feltehetôen alkalmazandó

büntetés; az érintett személy személyisége, elôélete,

személyes és társadalmi körülményei és különösen
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közösségi kötôdése; az érintett személy magatartása,

különösen a megelôzô büntetôeljárások által esetleg

rárótt kötelezettségeinek a végrehajtása során.”

A strasbourgi bíróság egy ügyben azért marasztalta el

Magyarországot, mert egy kábítószer-terjesztéssel

gyanúsított személy – elsôfokú ítéletet megelôzô –

fogva tartása közel 2 év 10 hónapig tartott, s ennek

egy részében a letartóztatás indokául szolgáló eltûnés

veszélyére semmiféle bizonyíték nem utalt.85

A konkrét körülmények kötelezô vizsgálatából fa-

kad továbbá, hogy önmagában a várható (kiszabható)

büntetés súlyossága nem indokolhatja a szabadságtól való
megfosztást. A strasbourgi bíróság elmarasztalta Ma-

gyarországot azért, mert emberöléssel vádolt személyt

3 év 7 hónapig elôzetes letartóztatásban tartottak

pusztán a bûncselekmény súlya miatt, anélkül, hogy

a szökés vagy elrejtôzés konkrét veszélyét bármiféle

ésszerû indokkal alátámasztották volna.86 Mindebbôl

értelemszerûen következik, hogy az ítélethozatalt

megelôzô fogva tartás nem lehet kötelezô, és a konkrét

körülményeket mérlegelô döntést minden esetben

indokolni kell.87 Az Alkotmánybíróság a bírói mérle-

gelés alkotmányellenes kizárásának minôsítette, hogy

a bûnösséget megállapító és szabadságvesztés-bünte-

tést kiszabó elsôfokú ítéletet követôen a vádlott nem

maradhatott szabadlábon az eljárás jogerôs befejezé-

séig, ha az ügyész indítványozta letartóztatását.88

Az ítélethozatal elôtti fogva tartás egyik legfonto-

sabb feltétele, hogy alapos gyanú legyen arra: a krimi-

nális cselekményt a fogva tartott személy követte el.

Az 55. § (1) bekezdésének általános megfogalmazá-

sából következik, hogy nem az eljárás jogági besoro-

lásának és elnevezésének, hanem a

felelôsségre vonás sikeressége érde-

kében elrendelt szabadságelvonásnak

van jelentôsége. Ez az értelmezés áll

összhangban a strasbourgi gyakorlat-

tal, amely – a belsô jog szerinti eljárás

elnevezésétôl függetlenül – a szemé-

lyi szabadságtól való megfosztásnak

tekinti a néhány órás fogva tartásokat,

és azok esetében is megköveteli az

„ésszerû gyanú” (reasonable suspi-

cion) meglétét, amelynek nem kell az elítéléshez

vagy a vádemeléshez szükséges erôsségûnek lennie,

de tényleges (objektív) bizonyítékokon kell alapul-

nia.89 Ennek a megközelítésnek a lényege, hogy a

hatóság ne az érintett személy külvilágtól való elzá-

rását követôen, hanem azt megelôzôen mérlegelje a

vele szemben felmerült gyanú ésszerûségét, alapos-

ságát. Az eljárás során figyelemmel kell lenni a gya-

nú intenzitásának változására, és az alapos gyanú

megszûnésekor haladéktalanul szabadon kell bocsá-

tani az érintettet.

A bûnüldözés és a bûnmegelôzés mellett olykor

egyéb közcélok, mindenekelôtt rendészeti, illetve igaz-
gatási célok is indokolhatják a személyi szabadsághoz

való jog kisebb-nagyobb mértékû korlátozását. A sze-

mélyi szabadsághoz való jogot korlátozó hatósági jo-

gosítványok közül kiemelhetô a törvényben megha-

tározott különféle célokból alkalmazható elôállítás
(legfeljebb 12 óra) és az annak lejártát követôen a sze-

mélyi szabadságtól való megfosztás – büntetôeljárá-

son kívüli – meghosszabbítására lehetôséget adó

közbiztonsági ôrizet (legfeljebb 24, illetve 72 óra, az

elôállítás ideje beleszámít).

Az alkotmány 55. § (1) bekezdésébôl következôen

a rövid ideig tartó szabadságkorlátozásokra is csak

megfelelô alkotmányos indokkal kerülhet sor. Ezt

szem elôtt tartva az Alkotmánybíróság alkotmányel-

lenesnek ítélte, hogy a törvény lehetôséget adott az

eltûntként körözött személyek elôállítására. A testü-

let szerint nem indokolja mások alapvetô jogai vagy

egyéb alkotmányos célok védelme, hogy a jogellenes

magatartást nem tanúsító, csupán eltûnt és megkerült

személyeket a rendôrség – egyéb indok hiányában is

– fogva tarthatja.90 Hasonló megfontolásból ítélte

alkotmánysértônek a testület, hogy a rendôrség

közbiztonsági ôrizetbe vehette a személyeket saját

érdekükben is, ha „ittasság vagy más okból ön- vagy

közveszélyes állapotban” vannak. A többségi véle-

mény szerint a rendôrség az ilyen helyzetekben ak-

kor tesz eleget az alkotmány 54. § (1) bekezdésén

alapuló életvédelmi kötelességének, ha az elôállítás

ideje alatt biztosítja a rászoruló orvosi ellátását, ezért

nincs indoka a rendôrségi fogva tartás meghosszabbí-

tásának.91 Ugyanakkor az Alkotmány-

bíróság alkotmányosnak minôsítette a

személyazonosság megállapítása céljá-

ból elrendelt 24 órás közbiztonsági ôri-

zetet. A többségi álláspont szerint „az

igazolás megtagadása vagy egyébként

az azonosítást elôsegítô adatok közlé-

sének szándékos elmulasztása, illetô-

leg félrevezetô adatok közlése vezet-

het oda, hogy az elôállításra rendelke-

zésre álló idô nem bizonyul elegendô-

nek a személyazonosság megállapítására”92 A közbiz-

tonsági ôrizet elrendelése eszerint a fogva tartott

személy akaratától függ, aki az ôrizetbe vétel alól a

hatósággal való együttmûködés esetén mentesül-

het. Megjegyzendô, hogy ilyen feltétel a törvény-

ben nem szerepel, így jogos az a különvélemény-

beli megállapítás, hogy „a közbiztonsági ôrizetbe

vétel elrendelésére biztosított lehetôség egyfajta

kényelmi szabály, amely nem ösztönzi a hatóságot

az elôállított személyazonosságának mielôbbi meg-

állapítására”.93
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A rendészeti célú fogva tartás intézménye nem

használható fel arra, hogy a hatóság az érintett sze-

mély külvilágtól való elzárását követôen mérlegelje a

vele szemben felmerült gyanú ésszerûségét, megala-

pozottságát. Senki nem fosztható meg a szabadságá-

tól bûnüldözési célból alapos gyanú nélkül. Az Alkot-

mánybíróság ezzel szemben nem minôsítette alkot-

mányellenes szabadságkorlátozásnak, hogy a

rendôrségi törvény alapján a rendôr elôállíthatja s

összesen 12 órán keresztül fogva tarthatja azt, aki

„bûncselekmény elkövetésével gyanúsítható”. A tes-

tület érvelése szerint az úgynevezett „egyszerû gyanú”
alapján történô elôállítás „önmagában és közvetlenül

nem irányul büntetôeljárás megindítására, azaz nem

feltétlenül indukál egy olyan eljárást, amely akár a

személyi szabadság huzamosabb idejû korlátozását is

eredményezheti. [...] Az elôállítás ideje alatt nyílik al-

kalma a döntésre jogosult hatóságnak arra, hogy az

alapos (megalapozott) gyanú fennállását megállapít-

sa.”94 A testület okfejtése tehát a büntetôeljárásról

szóló törvény szabályait tette alkotmányossági mércé-

vé, és megválaszolatlanul hagyta azt a kérdést, hogy

a rendôr miért mérlegelheti a gyanú alaposságát a sze-

mély fogva tartása mellett.

A társadalom lényegesen több ismerettel rendel-

kezik a börtönök és a rendôrségi fogdák világáról,

mint azokról a zárt intézetekrôl, ahol nem kriminális

cselekményt elkövetô személyeket tartanak fogság-

ban, hanem pszichiátriai betegeket kezelnek. A demok-

ratikus államokban, így Magyarországon is, intézeti

gyógykezelésre háromféleképpen kerülhet sor: a dön-

tésképes beteg megfelelô tájékoztatáson alapuló ké-

relme, illetve beleegyezése alapján; bíróság kötelezô

intézeti gyógykezelést elrendelô határozata alapján;

sürgôsséggel, ha a beteg önmagát vagy másokat ve-

szélyeztetô – akutan kialakult – állapotban van. Soká-

ig uralkodónak számított és napjainkban is megjele-

nik az a felfogás, hogy az „ôrültek” társadalomtól va-

ló elszigetelése, továbbá a gyógyításuk során igénybe

vett eszközök alkalmazása nem a jogi, hanem az or-

vosi judícium körébe tartozó kérdés.95 Ezzel szemben

a modern alkotmányos szemlélet kiindulópontja,

hogy a pszichiátriai betegek kötelezô intézeti kezelé-

se a személyi szabadsághoz való jog korlátozásának

egyik legsúlyosabb esete.96 A beteget akarata ellené-

re elzárják a külvilágtól, és gyógykezelésnek vetik

alá, melynek során rendkívül kockázatos terápiákat és

kényszerítô eszközöket alkalmaznak. Ennek része le-

het a fizikai mozgás szabadságának teljes megszünte-

tése (például lekötözés révén) és a gondolkodást,

elmemûködést radikálisan befolyásoló eszközök

kényszerített alkalmazása (például pszichotrop sze-

rek, elektrokonvulzív terápia).97

A kötelezô pszichiátriai intézeti kezelés nemcsak

szabadságkorlátozó jellegét, hanem igazolását tekint-

ve is különleges. Az államnak egyrészt – intézményes

alapjogvédelmi feladataiból következô – alkotmányos

felhatalmazása van arra, hogy a mások életét, testi épsé-

gét veszélyeztetô emberekkel szemben fellépjen, más-

részt – a parens patriae elv alapján – a mentális betegsé-

gük miatt önmagukról gondoskodni képtelen személye-

ket saját maguk veszélyeztetésétôl is megvédheti.98

A pszichiátriai betegek alapvetô jogainak védelme

érdekében hozott jelentôs nemzetközi jogi dokumen-

tumok kiindulópontja, hogy a veszélyeztetô állapotú,

illetve veszélyeztetô magatartást tanúsító pszichiátri-

ai betegek szabadságának elvonása nem az egyén

megbüntetésére, hanem gyógykezelésére irányul.99 A pszi-

chiátriai betegek általában nem veszélyesebbek más

betegeknél, és a mentális kór a legtöbbször nem

csökkenti a beteg belátási képességét.100 Ezért a

szabadságkorlátozó beavatkozások alkotmányos felté-

tele a pszichiátriai betegség meglétén túl, hogy a be-

teg valódi veszélyt jelent magára vagy másokra, és a

szükséges belátási képesség hiánya miatt nem tud saját

gyógykezelésérôl rendelkezni.101 Az önkárosító

szenvedélybetegség önmagában nem szolgálhat a

személyi szabadságtól való megfosztás, a kötelezô in-

tézeti gyógykezelés alapjául, csak ha a függôség tala-

ján pszichotikus állapot (elmezavar) alakul ki.102

A pszichiátriai intézeti kezelés jól példázza, hogy

az alkotmány 55. § (1) bekezdésének alkalmazásakor

a volenti non fit iniuria elv nem alkalmazható megkötések
nélkül.103 Nyilvánvalóan eredményesebb a terápia, ha a

mentális zavarokkal küzdôk önként fordulnak a pszi-

chiátriai intézményekhez és együttmûködnek az or-

vosokkal a gyógykezelés során. Önkéntes intézeti ke-

zelésrôl csak a saját egészségügyi problémáiban dön-

tésképes személy nyilatkozhat, miközben a legtöbb-

ször kérdéses a beteg döntésképessége. Érvénytelen-

nek kell tekinteni a beleegyezô nyilatkozatot, ha

pszichiátriai betegsége folytán cselekvôképtelen sze-

mély írja alá. (Ebben a kérdésben a törvényes kép-

viselô sem járhat el egyedül a visszaélések nyilvánva-

ló veszélye miatt.) Továbbá az önkéntes beteg álla-

pota a kezelés során romolhat, s elveszítheti jognyi-

latkozat-tételi képességét.104 Másfelôl az intézeti el-

helyezésbe való beleegyezés nem jelenti a kezelések-

be való beleegyezés jogáról való lemondást. Sôt szá-

mos esetben a nem önkéntes betegek is képesek –

megfelelô tájékoztatás nyomán – egyes kezelésekrôl

rendelkezni.105 Mindezek a szempontok azt indokol-

ják, hogy speciális jogi garanciák bástyázzák körül az

önkéntes kezelést is.106

Az alkotmány 55. § (1) bekezdése védelmet bizto-

sít azoknak a pszichiátriai betegeknek is, akik nem-

csak veszélyt jelentenek másokra, hanem már el is

követtek személy elleni erôszakos vagy közveszélyt
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okozó bûncselekményt, és elmebeli állapotuk miatt

nem büntethetôk, ezért kényszergyógykezelésre kötele-

zettek. (Illetve az ügydöntô határozat elôtt ideiglenes

kényszergyógykezelésben részesülnek.) Annak elle-

nére, hogy a kényszergyógykezelés ma a büntetôjo-

gi szankciórendszer része, annak elsôdleges célja a

beteg gyógykezelése, és ezzel együtt arra irányul,

hogy a beteg ne jelenthessen veszélyt a társadalom-

ra. Ezeknek az alkotmányos céloknak az felel meg,

ha a kényszergyógykezeltekkel szemben a pszichiát-

riai betegekre irányadó szabályokat alkalmazzák és

nem a büntetés-végrehajtási rendelkezéseket.107 A

fentiekbôl következik továbbá, hogy sem büntetés-

sel, sem kötelezô gyógykezeléssel nem sújthatók

azok a személyek, akik a kriminális cselekmény elkö-

vetésekor büntethetôséget kizáró kóros elmeállapot-

ban voltak, de késôbb már nem jelentenek veszélyt

másokra, esetleg idôközben meggyógyultak.

Az egészségüggyel összefüggô szabadságkorlátozá-

sok hagyományos területe a veszélyes elmebetegek

társadalomtól való elszigetelése mellett a járványügyi
elkülönítés. A XIX. század végén kialakult járványügyi

modell a közegészség védelme érdekében az egyéni

szabadság messzemenô korlátozására tart igényt.

A módszer lényege, hogy a fertôzô megbetegedések

leküzdése érdekében szûréssel azonosítani kell a fer-

tôzött személyeket, a feltárt eseteket nyilvántartásba

kell venni, a fertôzött személy kapcsolatait fel kell

kutatni, és a fertôzötteket el kell különíteni.108

Ugyanakkor az alkotmányos rendszerekben, így Ma-

gyarországon, a járványügyi közcélok sem adnak bi-

ankó felhatalmazást az államnak az alapjog-korlá-

tozásra.109 A személyi szabadsághoz való jog aspektu-

sából a fertôzô betegségben szenvedôk lakóhelyükön,

egészségügyi intézményben vagy más helyen történô

elkülönítésének, valamint az úgynevezett vesztegzár-

nak (járványügyi zárlatnak) van jelentôsége. Önmagá-

ban a fertôzô betegség ténye nem teszi indokolttá a

beteg elzárását a külvilágtól. A szabadságkorlátozás

függ a betegség súlyosságától, terjedésének módjától,

lappangási idejétôl, a rendelkezésre álló gyógymó-

doktól, valamint a beteg magatartásától. Ezek a köve-

telmények egyrészt szükségessé teszik a fertôzô beteg-
ségek közötti normatív különbségtételt. A feltételek más-

részt egyéniesített vizsgálatot indokolnak, annak megál-

lapítása érdekében, hogy milyen természetû és sú-

lyosságú kockázatokkal kell számolni a konkrét eset-

ben. A beteg elkülönítésének elsôdlegesen a gyógyí-

tást kell szolgálnia, másodsorban a fertôzés továbbter-

jedésének megakadályozását kell céloznia. Mindeze-

ket figyelembe véve például a HIV-pozitív szemé-

lyek szabadságának korlátozása – tekintettel a vírus-

fertôzés terjedésének módjára – alkotmányosan indo-

kolatlan. Szabadságtól való megfosztást eredménye-

zô közhatalmi beavatkozás kizárólag akkor lehet elfo-

gadható, ha a fertôzött személy a megfelelô tájékoz-

tatás ismeretében (és annak ellenére) tudatosan és

közvetlenül veszélyezteti környezete egészségét.110

A szabadságkorlátozás mértéke

Az alkotmány 8. § (2) bekezdése alapján a személyi

szabadsághoz való jog korlátozásának szükséges, de

nem elégséges feltétele, hogy a korlátozást legitim al-

kotmányos célok indokolják. Az alapjog-korlátozás

arányosságára vonatkozó követelmény alapján az 55. §

(1) bekezdésében elismert alapvetô jog korlátozásakor

a legitim cél elérésére alkalmas legenyhébb eszközt

kell választani, és az elérni kívánt cél fontosságának

arányban kell állnia az alapjog-korlátozás súlyával.

A szabadságkorlátozás mértékére vonatkozó álta-

lános alkotmányossági elôírás több összetevôre bont-

ható. Ezek közül az elsô, hogy az alkotmányos cél el-

érését nem lehet leszûkíteni a szabadságtól való

megfosztás vagy szabadlábon hagyás alternatívájára,

s ez csak úgy valósítható meg, ha a jogi szabályozás

lehetôséget ad egyrészt a személyi szabadsághoz va-

ló jogot különbözô mértékben korlátozó eszközök közötti
választásra, másrészt a szabadságkorlátozással nem já-
ró, alternatív intézkedések alkalmazására. A mai magyar

jogrendszer a kriminális cselekmény elkövetése mi-

atti szabadságvesztés szankción belül a büntetés-

végrehajtás fokozataiban tesz különbséget (fegyház,

börtön, fogház).111 A szabadságelvonással járó szank-

ció alternatívája a büntetôjogban a pénzbüntetés, va-

lamint a közérdekû munka. A szabálysértési jogban

az elzárás alternatívája a pénzbírság. Az Alkotmány-

bíróság az elzárást – egyebek mellett – azért ítélte al-

kotmányosnak, mert minden tényállásnál vagylagos

szankcióként szerepel.112 A bûncselekmény elköve-

tésével alaposan gyanúsítható személyek szabadsá-

gának elvonásával járó legsúlyosabb kényszerin-

tézkedés az elôzetes letartóztatás, amelynek a sze-

mélyi szabadsághoz való jog enyhébb korlátozásával

járó alternatívája a lakhelyelhagyási tilalom, és annak

szigorított változata, a házi ôrizet. A letartóztatás he-

lyett igénybe vehetô, szabadságkorlátozással nem já-

ró egyedüli intézkedés az óvadék, amely – önmagá-

ban – nem jelent mindenki számára valódi alterna-

tívát.113 A járványügyi eszközök között a gyógyinté-

zeti elkülönítés elsôdleges alternatívája a lakóhelyen

történô elkülönítés. Mindezekkel szemben a veszé-

lyeztetô állapotú pszichiátriai betegek kötelezô

gyógykezelése differenciálatlan: az intézeti kezelés-

sel szemben az ambuláns ellátás csak önként vállal-

ható.114 Ugyanakkor – alkotmányossági szempontból

megkérdôjelezhetôen – törvényes lehetôség van ar-

ra, hogy cselekvôképes és nem – vagy már nem – ve-
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szélyeztetô állapotú pszichiátriai betegeket bentlaká-

sos szociális intézmény szolgáltatásának igénybevé-

telére kötelezzenek.115

Az arányossági vizsgálat körében külön értékelhe-

tôk az egyes kriminális cselekmények elkövetését

szankcionáló szabadságelvonások. A szabadság-

vesztés-büntetés létének esetleges megkérdôjelezé-

sétôl eltérô probléma, hogy az egyes bûncselekmé-

nyek (szabálysértések) esetén alkotmányosan elfo-

gadható-e szabadságelvonással fenyegetni az elköve-

tôket. Vitán felül áll az, hogy a szükségességi-

arányossági követelmények irányadók, ha az állam

alapvetô jogot (például véleménynyilvánítási szabad-

ságot) korlátoz a büntetôjog és azon belül a szabad-

ságtól való megfosztás eszközével. A kérdés ezért az,

hogy miként ítélendô meg, ha a büntetôjogi tilalom

és a szabadságtól való megfosztással járó szankció nem
alapvetô jog érvényesülésének tilalmához kapcsolódik. Az

Alkotmánybíróság már 1992-ben kifejtette, hogy a

„büntetôjog tilalmai és elôírásai, különösen pedig a

büntetések mind alapjogot vagy alkotmányosan vé-

dett jogot és értéket érintenek”, ezért meg kell fe-

lelniük az alkotmány 8. § (2) bekezdésébôl követke-

zô alapjog-korlátozási feltételeknek.116 Ugyanakkor a

Büntetô törvénykönyv egyes tényállásainak vizsgála-

takor arányossági értékelésre általában csak akkor

került sor, ha a tényállás alapjog-gyakorlást szankci-

onált,117 több más esetben a testület az ésszerûségi

tesztet alkalmazta.118

Új irányt a Btk. Visszaélés kábítószerrel cím alatti

rendelkezéseirôl hozott határozat jelenthet, amelyben

az Alkotmánybíróság a szükségességi-arányossági kö-

vetelmények alapján bírálta el az alapjogként el nem

ismert kábítószer-fogyasztás büntetôjogi tilalmát.119 A

magyar Alkotmánybírósággal szemben a német szö-

vetségi Alkotmánybíróság az alapjog-korlátozás mér-

tékének vizsgálatakor számításba veszi, hogy szank-

cionálható-e szabadságvesztéssel a tiltott cselekmény

elkövetése. Ha igen, akkor a büntetôjogi tényállás a

személyi szabadsághoz való jog korlátozásának is mi-

nôsül, s annak megfelelôen bírálandó el.120

A személyi szabadsághoz való jogot eltérô mérték-

ben vagy nem korlátozó formák közötti választás

jogszabályi feltételeinek megteremtése mellett jelen-

tôs szerepe van a jogalkalmazási gyakorlatnak és az inf-
rastrukturális háttérnek. Az alkotmány 55. § (1) bekez-

désének objektív oldalából az állam számára – egye-

bek mellett – az a kötelezettség származik, hogy te-

remtse meg a személyi szabadsághoz való jog érvé-

nyesülésének intézményi garanciáit. A nemzetközi

jogi dokumentumok visszatérô fordulata, hogy a

szabadságelvonással járó kényszerintézkedéseket ki-

vételes eszköznek kell tekinteni, és mindig elônyben

kell részesíteni a kevésbé korlátozó módozatokat.

Magyarországon ezzel szemben a végrehajtandó

szabadságvesztés-büntetések aránya – nemzetközi

összehasonlításban és más büntetésekhez képest is –

magas, az elítélés elôtti szabadságkorlátozás elsôdle-

ges formája továbbra is az elôzetes letartóztatás,121 és

a pszichiátriai kezelés terén a tartós kórházi ellátás

dominál az ambuláns, a közösségi és más ellátási for-

mákkal szemben.122 Szintén a szabályozáson túlmuta-

tó, elsôsorban infrastrukturális probléma, hogy

mennyiben valósul meg az elítéltek és az elôzetes le-

tartóztatásban lévôk elkülönített elhelyezésére vonat-

kozó elvárás.123

A személyi szabadsághoz való jog korlátozásának

arányossága nagyban függ – az elszigetelés mértéke

mellett – a szabadságkorlátozás idejétôl. A jog-

alkotásra és a jogalkalmazásra is irányadó, hogy a

korlátozás csak annyi ideig tarthat, amennyit a legi-

timnek bizonyult alkotmányos cél indokolttá tesz. Az

elérni kívánt céltól függôen rendkívül hosszú

szabadságelvonás is alkotmányos lehet, míg néhány

órás fogva tartás is alkotmánysértônek bizonyulhat.124

Az Alkotmánybíróság ezt a szempontot is figyelem-

be vette, amikor alkotmányellenesnek ítélte az „it-

tasság vagy más okból ön- vagy közveszélyes állapot-

ban” lévô személyek saját érdekükben történô, 12

órát meghaladó rendôrségi fogva tartását.125 A testü-

let a szabálysértési elzárás alkotmányossági vizsgála-

tánál döntônek ítélte, hogy a törvény szerint az elzá-

rás legrövidebb idôtartama 1 nap, leghosszabb tarta-

ma – bizonyos kivételekkel – 60 nap. „Így a bünte-

tés mértéke igazodik ahhoz, hogy a szabálysértések

a társadalomra kisebb fokú veszélyt jelentenek, és

ezért az elzárás idôtartama mindig kevesebb, mint a

szabadságvesztés-büntetés minimális idôtartama”,

amely 2 hónap.126

A „feltétlenül szükséges idôtartam” lényeges

szempontként jelent meg a büntetôeljárás alá vont

személyek elmeállapotának gyógyintézeti megfigye-

lésérôl szóló rendelkezések alkotmányossági felül-

vizsgálatakor. A testület úgy ítélte meg, hogy – az

egyéb garanciákkal együtt – az 1 hónapos határidô

(ami 1 hónappal meghosszabbítható) elfogadható,

mert a szabadságkorlátozás a jogszabály szerint a

határidôn belül is csak „a szakvélemény adásához fel-

tétlenül szükséges ideig” tarthat.127 Egy másik ügy-

ben viszont az Alkotmánybíróság nem tette vizsgálat

tárgyává a pártfogó felügyelet alatt állók szabad-

ságelvonásának idejét. A rendôrségi törvény szerint a

pártfogó felügyelet alatt álló személy 72 óráig közbiz-

tonsági ôrizetben tartható, ha a „hatóság elôl elrejtô-

zött vagy elrejtôzésétôl alaposan tartani kell”. A tes-

tület határozata azzal az indokolással minôsítette al-

kotmányosnak a rendelkezést, hogy más jogszabályok

szerint el lehet rendelni a szabadságvesztés-büntetés,
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illetve a javítóintézeti nevelés folytatását, ha a felté-

teles szabadság, illetve az ideiglenes elbocsátás ideje

alatt a pártfogolt megszegi a felügyelet szabályait.

Ezért a 72 órás fogva tartás „büntetés-végrehajtási

kényszercselekmény elrendelését, illetve annak érvé-

nyesíthetôségét segíti elô”, ami alkotmányos célnak

minôsül. Megválaszolatlan maradt viszont a kérdés,

hogy indokolt-e a fogva tartást 72 óráig lehetôvé ten-

ni egy másik kényszerintézkedés biztosítása érdeké-

ben.128 A büntetôjogi szankciórendszert vizsgálva az

Alkotmánybíróság azt állapította meg, hogy a törvény-

hozó az alkotmányos arányosság keretei között ma-

radt, amikor a „visszaesônek” minôsített bûnismétlôk

súlyosabb büntetését rendelte el. A Btk. különös ré-

sze az egyes bûncselekmények súlya szerint állapít

meg büntetési kereteket, és ezzel eleget tesz az ará-

nyosság követelményének. A visszaesôk súlyosabb

büntetése ehhez a rendszerhez igazodik és a „megér-

demeltség” törvényhozói minôsítésén alapul, ezért

alapjog-korlátozási szempontból arányosnak tekinthe-

tô.129 A szabadságkorlátozás idejével kapcsolatban

mindazonáltal hangsúlyozni kell, hogy kifejezett al-

kotmányi rendelkezés hiányában absztrakt alkotmá-

nyossági vizsgálat keretében nehéz rögzíteni az elfo-

gadható határidôket, s a törvényhozásnak bizonyos

mozgástere van a szabadságelvonás idejének megha-

tározásakor.

A szabadságkorlátozás idôtartamára vonatkozó

alapvetô alkotmányossági kérdés, hogy elrendelhetô-

e határozatlan idôtartamú, esetleg életfogytig tartó

szabadságelvonás, vagy minden esetben meg kell ha-

tározni a fogva tartás felsô idôhatárát vagy legalább a

fogva tartás kötelezô felülvizsgálatának idejét.130 Ma-

gyarországon kifejezetten életfogytig tartó fogva tar-

tás egyedül a büntetôjogi szankciórendszerben is-

mert. A halálbüntetés 1990 évi eltörlésére reagálva, a

büntetési rendszer arányosítására hivatkozva a

törvényhozók 1993-ban kizárták a feltételes szabadon

bocsátás lehetôségét, ha az életfogytig tartó szabad-

ságvesztésre ítélt személyt ismét életfogytig tartó

szabadságvesztésre ítélik. 1999-ben a „tényleges” élet-
fogytig tartó büntetés bôvítésére került sor azáltal, hogy

életfogytig tartó szabadságvesztés kiszabása esetén a

bíró általános törvényi felhatalmazást kapott arra,

hogy a feltételes szabadulást kizárja. Ezen túlmenô-

en a késôbbi szabadulás lehetôségét meghagyó ítéle-

tek a feltételes szabadságra bocsátás legkorábbi ideje

(20 év, el nem évülô bûntett esetén 30 év) miatt az

esetek egy részében szintén halálig tartó szabad-

ságvesztésnek tekinthetôk.

Az összehasonlításra alkalmas külföldi példák és az

egyezmény értelmezése alapján arra a következtetés-

re lehet jutni, hogy a tényleges életfogytig tartó

szabadságvesztés alkotmányossági megítélése nem az

55. § (1) bekezdésében biztosított személyi szabad-

sághoz való jog korlátozásának arányosságán, hanem

az alkotmány 54. §-ának az emberi méltósághoz való

jogot elismerô (1) bekezdése, illetve a kegyetlen, em-

bertelen, megalázó büntetéseket tilalmazó (2) bekez-

dése értelmezésén múlik. A német szövetségi Alkot-

mánybíróság az egyéni autonómiát megalapozó em-

beri méltóság eszméjével tartotta ellentétesnek azt,

„ha az állam erôvel megfoszt személyeket a szabad-

ságuktól anélkül, hogy legalább biztosítaná számukra

a szabadság valamikori visszanyerésének esélyét”.131

A kérdés tehát nem a személyi szabadsághoz való jog

speciális problémájaként jelent meg.132 Az egyez-

mény bírói gyakorlatából pedig arra lehet következ-

tetni, hogy a 3. cikk által tilalmazott kínzás vagy em-

bertelen, megalázó büntetés tilalmába ütközhet, ha

az ítélet kihirdetésével az elítélt elveszíti a reményt a

szabadulásra. Az egyéni és a közkegyelem ebbôl a

szempontból nem tekinthetô a feltételes szabadu-

lás jogi lehetôségének.133 Bár nincs kifejezett

nemzetközi jogi tilalom a szabadulás lehetôsége nél-

küli életfogytig tartó szabadságvesztésre, az Európa

Tanács Miniszterek Bizottságának a hosszú tartamú

szabadságvesztés-büntetésre ítélt személyekkel való

bánásmódról szóló R (76) 2. számú határozata azt

ajánlja az államoknak, hogy „biztosítsák 8-14 év

szabadságvesztés-büntetés letöltése után az elítéltek

helyzetének áttekintését annak megállapítása céljá-

ból, hogy feltételes szabadságra bocsátásuk lehetsé-

ges-e vagy még nem; ezeket a felülvizsgálatokat a ké-

sôbbiekben rendszeresen meg kell ismételni”.

Az alkotmányos átalakulást követô elsô évtizedben

a büntetôeljárási törvény még lehetôvé tette, hogy az

ítélethozatal elôtti fogva tartás keretei között személye-

ket – ad absurdum – akár élethosszig megfosszanak a

szabadságuktól anélkül, hogy a bíróság megállapítot-

ta volna bûnösségüket. Az Európa Tanács Parlamen-

ti Közgyûlésének 1245. (1994) számú ajánlása ezzel

szemben azt tartalmazza, hogy meg kell határozni az

ilyen fogva tartás felsô határát, amely „nem lépheti

túl kisebb jelentôségû bûncselekmények esetén a 6

hónapot és súlyos bûncselekmény, bûntett esetén a

18 hónapot; ezen idôtartamok semmilyen meghosszabbí-
tása nem fogadható el”. Létezik állam, ahol maga az al-

kotmány fogalmaz meg szigorú határidôket,134 ugyan-

akkor sok helyen az ajánlásban foglaltaknál némileg

tágabb idôkeret áll a büntetô igazságszolgáltatás ren-

delkezésére.135 Szem elôtt tartva a személyi szabad-

sághoz való jog alkotmányos jelentôségét és az

alapjog-korlátozások szigorú arányosságának követel-

ményét, aggályosnak tûnik a hatályos magyar bün-

tetôeljárási szabályozás, amely 3 évben határozza meg

az elôzetes letartóztatás felsô határát, és e szabály alól

is kivételeket enged.136 Ugyanakkor itt is hangsúlyoz-
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ni kell, hogy absztrakt alkotmányossági vizsgálat so-

rán nehéz megállapítani a szabadságelvonás idejének

felsô határát. A pszichiátriai betegek kezelésének idô-

tartamát olykor nem is lehet elôre maximálni, mivel

a beteg nem javuló mentális állapota végsô esetben

azt is megkövetelheti, hogy élete végéig gyógyinté-

zetben maradjon. Egyebek mellett ezért van kiemel-

kedô jelentôségük az 55. § (1) bekezdésében biztosí-

tott eljárási garanciáknak, köztük a szabadságelvonás

rendszeres felülvizsgálatának.

A szabadságkorlátozás mértékétôl elválaszthatatlan

kérdés a fogvatartottakkal való bánásmód.137 A sze-

mélyi szabadsághoz való jog korlátozásának nemcsak

idôbeli tartama (idôtlensége) minôsülhet kegyetlen,

embertelen vagy megalázó bánásmódnak, illetve

büntetésnek, hanem a szabadságkorlátozás módszerei

is. Kézenfekvônek tûnik az alkotmány 55. § (1) be-

kezdése által védett személyi szabadságtól való meg-

fosztás (a fogva tartás) elkülönített vizsgálata a fogva

tartás során alkalmazott eszközök, intézkedések meg-

ítélésétôl, amelynek alkotmánybeli alapja a kegyet-

len, embertelen, megalázó bánásmódot és büntetést

tilalmazó 54. § (2) bekezdés. A strasbourgi gyakorlat

szerint az egyezmény 3. cikkével ellentétes a szabad-

ságvesztés-büntetés végrehajtása olyan magánzárká-

ban, amelyben a teljes izoláció miatt az emberi kap-

csolatok fenntartásának minimumára sincs lehetô-

ség.138 E megközelítés szerint a szabadságelvonás

végrehajtása egy bizonyos mérték felett kínzásnak

vagy kegyetlen bánásmódnak minôsül. A szabadság-

tól való megfosztás és az annak során alkalmazott

módszerek nem mindig különíthetôk el teljesen.

Az Alkotmánybíróság, felismerve ezeket az össze-

függéseket, de alapvetôen az 55. § alapján tárgyalta

a pszichiátriai szabadságkorlátozások során alkalma-

zott eszközök és módszerek kérdéskörét. A határozat

szerint a személyi szabadsághoz való jog korlátozása

nem sértheti e jog „érinthetetlen lényegét”, azaz nem üt-

közhet a kínzás, kegyetlen, embertelen, megalázó

bánásmód tilalmába. Elégtelen, ha a törvény csupán

megismétli a szabadságkorlátozás szükségességére és

arányosságára vonatkozó absztrakt alkotmányossági

követelményt. A törvénynek iránymutatást kell adnia

„arra nézve, hogy milyen típusú kényszerítô intézke-

déseket lehet igénybe venni, ehhez kapcsolódva me-

lyek az idôszakos ellenôrzés és gondoskodás szabá-

lyai, az elrendelés maximális idôtartama”.139 Számos

külföldi példa is azt mutatja, hogy a megfelelô jogi

keretek kidolgozása nagyban hozzájárul az indokolat-

lan szabadságkorlátozások visszaszorításához.140 Emel-

lett nem hagyható figyelmen kívül, hogy sok évvel az

alkotmányos átalakulás után az emberi jogokat védô

több nemzetközi intézmény is elmarasztalta Magyar-

országot a szabadságkorlátozó eszközökre vonatkozó

garanciális szabályok hiánya, az alapjog-sértô intéz-

ményi gyakorlat, valamint kifejezetten az úgyneve-

zett hálós ágyak alkalmazása miatt.141

Eljárási feltételek

Az 55. § (1) bekezdés „törvényben meghatározott el-

járás” fordulata az egyezségokmány és az egyezmény

szabadságkorlátozási feltételének szó szerint átvéte-

le. Ez a követelmény az angolszász szabadság-

eszménynek a bevezetôben említett sok évszáza-

dos hagyományából ered, s a legtöbb modern alkot-

mányban megjelenik. Hangsúlyozandó, hogy itt az

alkotmány nem csak azt a formai elvárást fogalmaz-

za meg, hogy az eljárási szabályokat törvénybe kell

foglalni. Az egyéni szabadságot védô eljárások törté-

nelmi és nemzetközi jogi jelentôségére vonatkozó

szimbolikus utaláson túl ez a néhány szó a tartalmi

értelemben vett alkotmányosság egyik alapeszméjét

hordozza magában. A politikai közösség tagjainak –

az alkotmány 54. § (1) bekezdésébôl következô és

több más alkotmányszakaszban is megnyilvánuló –

egyenlô méltóságából fakad, hogy a személyi szabad-

ságot védô eljárási garanciák nem csupán eszközök, ha-

nem az alkotmánynak megfelelô eljárás is maga az

értékes tartalom: azt biztosítja, hogy emberhez mél-

tón, az emberi személyiséget tiszteletben tartva bánjanak

az eljárás alanyával.142 A sérthetetlen emberi méltóság

alkotmányos alapelve foglalja egységbe az 55. § (1)

bekezdésébôl következô eljárási követelményeket

az 57. §-ban felsorolt, a tisztességes eljáráshoz való

jog körébe tartozó jogosultságokkal, amelyek nem

csak a személyi szabadságukban korlátozott szemé-

lyeket illetik meg.143

Más alaptörvényekhez és a nemzetközi emberi jo-

gi egyezményekhez viszonyítva az alkotmány szót-

lansága leginkább abban mutatkozik meg, hogy a sze-

mélyi szabadsághoz való jog eljárási garanciái csonkán
jelennek meg az 55. §-ban: az (1) bekezdés formai és tar-
talmi elemeket ötvözô általános rendelkezésén túl a (2) be-
kezdés egy speciális szabálya, a bíró elé állítás jelenik meg
kifejezetten. Így az alkotmányszöveg tág teret hagy az

alkotmányértelmezésnek.

Az alkotmány 55. § (1) bekezdésének általános el-

járási klauzulájából olyan egyéni jogosultságok kö-

vetkeznek, amelyeknek érvényesülniük kell a fogva

tartás különféle eseteiben. A nemzetközi emberi jo-

gi egyezmények és számos alkotmány példája azt

mutatja, hogy mindenekelôtt a tájékoztatáshoz való jo-
got kell ilyen biztosítéknak tekinteni. A szabadságuk-

tól megfosztott személyeket az egyezségokmány

szerint „letartóztatáskor” (értsd: a szabadságtól való

megfosztáskor), az egyezmény szerint „haladéktala-

nul” tájékoztatni kell a fogva tartás okáról.144 Ehhez
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az egyezmény azt teszi hozzá, hogy az érintettet az

„általa értett nyelven” kell tájékoztatni, ami hazánk-

ban elsôsorban a magyarul nem értô külföldieket vé-

di, de az elôírás azt is magában foglalja, hogy a tájé-

koztatásnak az érintett számára felfoghatónak, befo-

gadhatónak kell lennie. A haladéktalanul történô tá-

jékoztatás nem feltétlenül jelent azonnaliságot, hi-

szen tekintettel kell lenni például a tolmács igény-

bevételéhez szükséges idôre is. Továbbá az ôrizetbe

vételkor nem várható el több annál, hogy az érintett

ismerje meg a szabadságelvonás okának lényegét. Az

akár fizikai kényszerrel is érvényesített szabad-

ságelvonás okozta kiszolgáltatottság indokolja, hogy

a tájékoztatás nem tehetô függôvé az érintett kezde-

ményezésétôl. A német alaptörvény a tájékoztatási

kötelezettséget kiterjeszti egy másik alanyi körre az-

által, hogy elôírja: a szabadságelvonás elrendelésérôl

vagy fenntartásáról hozott határozatokról „értesíteni

kell a fogva tartott személy hozzátartozóját vagy bi-

zalmát élvezô személyt”.145

A kriminális cselekmény elkövetésével gyanúsí-

tottakat különleges tájékoztatási jogok illetik meg,

amelyeket – a magyar jogirodalomban is elterjedt ki-

fejezéssel – Miranda-figyelmeztetésnek neveznek.146 Az

elnevezés az Egyesült Államok Legfelsô Bíróságá-

nak egy 1966-ban hozott, egy ítélkezési korszak

szimbólumává vált döntésébôl ered. Az egyebek

mellett az önvád tilalmát megfogalmazó 5. alkot-

mánykiegészítésre alapított határozat kimondta: a

vád nem hivatkozhat fogságban tett kijelentésekre,

hacsak nem bizonyítja, hogy az önvád tilalmát kellô-

en biztosító eljárási garanciákat biztosított; fôszabály

szerint eljárási garanciaként a következôket kell al-

kalmazni: bármiféle kérdésfeltevés elôtt figyelmez-

tetni kell a fogvatartottat, hogy joga van hallgatni, ki-

jelentései bizonyítékként felhasználhatók ellene, jo-

ga van meghatalmazott védô jelenlétéhez a kihallga-

tás során, illetve jogosult kirendelt védôt igényelni;

a fogvatartott önkéntes és tudatos választásával le-

mondhat ezekrôl a jogairól.147 A döntés a fogvatartot-

tak eljárási jogait az emberi méltóság eszméjével

összekapcsolva hangsúlyozta: a jogvédelmet „alátá-

masztó alkotmányos alap az a tisztelet, amelyet – az

állami és a szövetségi – kormányzatnak tanúsítania

kell az állampolgárok méltóságával és integritásával

kapcsolatban”.148

A magyar alkotmány szövege – ellentétben szá-

mos alaptörvénnyel – nem tartalmazza az önvád aló-

li mentességet, sem az abból levezetett Miranda-

figyelmeztetést.149 Ugyanakkor az 55. § (1) bekezdé-

sének általános eljárási klauzulájába beleértendôk a

gyanúsítottak figyelmeztetésére vonatkozó speciális

biztosítékok. Az alkotmányos átalakulás hozama,

hogy 1990. január 1-jétôl a büntetôeljárási jog része

a terheltek (és nem csak a fogvatartottak) kihallga-

tás elôtti figyelmeztetésére vonatkozó alkotmányos

garancia.150

Az Országgyûlés jóval késôbb, csak az 1997-ben

elfogadott egészségügyi törvényben ismerte el, hogy

a tájékoztatáshoz való jog a kötelezô pszichiátriai ke-
zelésben részesülôket is megilleti. A tájékoztatás követel-

ménye egyfelôl a fogva tartás okára,151 másfelôl a ké-

sôbbiek során az egyes egészségügyi beavatkozások-

ra vonatkozik. A szabályozás annak belátásán alapul,

hogy a veszélyeztetô állapotuk, illetve magatartásuk

miatt intézeti kezelésre kötelezett pszichiátriai bete-

gek e tény miatt nem veszítik el alapjogaikat. Emel-

lett a gyógykezelés hatékonyságát is nagyban növe-

li, ha a beteg együttmûködésével zajlik a terápia,

amelynek elôfeltétele a megfelelô tájékozottság a di-

agnózisról, a gyógykezelés módjáról és alternatívái-

ról, valamint a beavatkozások kockázatairól. Minde-

zek a szempontok azt indokolják, hogy a szabadsá-

guktól megfosztott pszichiátriai betegek esetében a

lehetôségek szerint érvényesüljön a tájékoztatás úgy-

nevezett „szubjektív standardja”, amelynek lényege,

hogy az orvosnak a beteg állapotát, értelmi képessé-

gét, életszemléletét és más szubjektív tényezôket fi-

gyelembe véve kell döntenie a tájékoztatás idejérôl,

módjáról és tartalmáról.152

A személyi szabadsághoz való jog legfôbb eljárási

garanciája, hogy a szabadságtól való megfosztásról bíró-
nak kell döntenie. Ha egy alapjogi katalógus nem csak

a jogok felsorolásából áll, akkor szinte biztos, hogy a

személyi szabadsághoz való jog kinyilvánítását köve-

tôen a bírósági jogvédelemrôl rendelkezik.153 A tar-

talmi értelemben vett alkotmányosság szempontjából

ezért is volt beszédes az alkotmányos átalakulás elôt-

ti magyar alkotmány hallgatása, és ezért volt sokat-

mondó, hogy az 1990. évi XL. törvény az alkotmány

55. § mai (2) bekezdésének beiktatásával a legfôbb

jogforrási szinten intézményesítette a bírósági eljárás

egyik formáját. Ez is mutatja a szabadságtól való

megfosztás mint alapjog-korlátozás súlyát, hiszen az

alkotmány a többi alapjog esetében nem tartalmaz

speciális szabályt, s az 57. § biztosít jogot az alapjo-

gokat érintô döntések bírósági felülvizsgálatára.

Az Alkotmánybíróság az 55. § (1) bekezdésébôl

vezette le azt az általános követelményt, hogy a

szabadságelvonásról megfelelô eljárás keretében bí-

róságnak kell határoznia. A szabálysértési elzárás

vizsgálatakor a testület – elsôsorban az 57. § (1) be-

kezdése alapján – arra a megállapításra jutott, hogy

a kriminális jellegû cselekményekrôl és azok szank-

cionálásáról a bíróság jogosult érdemben dönteni, a

hatóság rendelkezésének késôbbi, jogkérdésekre

szorítkozó bírói felülvizsgálata nem elegendô.154 A

határozathoz csatolt egyik párhuzamos indokolás vi-
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lágossá tette, hogy az alkotmány 55. § (1) bekezdé-

se, valamint az értelmezésnél figyelembe vett

egyezmény 5. cikke alapján a – kriminális cselek-

mény szankciójaként alkalmazott – szabadságtól va-

ló megfosztás minôsül olyan jogkorlátozásnak,

amely megkívánja közvetlenül a bíróság általi dön-

tést.155 Késôbb az Alkotmánybíróság egyhangúlag

úgy foglalt állást, hogy az újraszabályozott

szabálysértési elzárás megfelel az 55. § (1) bekezdé-

sének, egyebek mellett azért, mert az elzárással is

fenyegetett szabálysértések elbírálása bírósági

hatáskörbe tartozik.156 A testület az 55. § (1) bekez-

désére alapította azt a határozatát, amely alkot-

mányellenesnek nyilvánította, hogy a törvény-

sértôen felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtá-

sát a bíróság egyszerûsített eljárás keretében ren-

delhette el újból. Mivel a felfüggesztett szabad-

ságvesztés végrehajtásának elrendelése egyértelmû-

en szabadságtól való megfosztás, ezért arról a bíró-

ság nem dönthet az elítélt hátrányára egyszerûsített,

különleges eljárásban.157

A szabadságtól való megfosztás tehát – egyéb fel-

tételek mellett – akkor felel meg az 55. § (1) bekez-

dés „törvényben meghatározott eljárás” szöveg-

részének, ha elôzetesen bíróság rendeli el. Ugyanakkor a

bírói döntés nem követelmény a szabadságtól való

megfosztásnak nem minôsülô, enyhébb szabad-

ságkorlátozások esetében. Szintén nem követelhetô

meg a bírói eljárás, ha a szabadságtól való megfosztás-

ra rendkívül rövid ideig kerülhet csak sor. Az eny-

hébb szabadságkorlátozások és a csupán néhány órá-

ig tartó fogva tartások jogszerûségének, indokoltságá-

nak bírói felülvizsgálata az alkotmány 57. §-ában ga-

rantált bírósághoz fordulás jogából következik.

Elôfordul, hogy alkotmányosan legitim, kénysze-

rítô ok miatt nem kerülhet sor arra, hogy bíró elôzetesen
rendelkezzen a szabadságtól való megfosztásról (sú-

lyos bûncselekmény tetten ért elkövetôje, akut ve-

szélyeztetô állapotban lévô pszichiátriai beteg stb.).

Az ilyen esetekben az alkotmány 55. (1) bekezdé-

sébôl az következik, hogy a fogvatartottat a lehetô

legrövidebb idôn belül bíró elé állítsák. Ezt a köve-

telményt az 55. § (2) bekezdése a gyanúsítottakkal

kapcsolatban kifejezésre juttatja. Továbbá az alkot-

mány 55. § (1) bekezdésébôl az is következik, hogy

a fogvatartottnak joga legyen a bíróság által elren-

delt, illetve jóváhagyott szabadságelvonás késôbbi bí-
rói felülvizsgálatára. A szabadságtól való megfosztás

bírói elrendelése, a lehetô legrövidebb idôn belüli

bíró elé állítás követelménye, illetve a fogva tartás

késôbbi bírósági felülvizsgálata esetén megkövetelt

egyes eljárási feltételek az 55. § (2) bekezdésében

kifejezett speciális rendelkezések értelmezésével

tárhatók fel.

A  H A B E A S  C O R P U S  F O G A L M A

Az alkotmány 55. § (2) bekezdésébe fogalt szabályt

a szakirodalomban gyakran nevezik „magyar habeas

corpusnak”,158 miközben mások éppen a habeas cor-

pust hiányolják az alkotmányból.159 Az ellentmondás

arra vezethetô vissza, hogy a habeas corpus diffúz

jogintézmény, vagyis nincsen az alkotmányos demok-

ráciák mindegyikére jellemzô modell. A XVII. száza-

di Angliában kodifikált egyéni jogosultság az

évszázadok során jelentôs változáson ment át, és más

államokban való megjelenése további differenciáló-

dást eredményezett. A legáltalánosabb meghatározás

szerint a habeas corpushoz való jog azt jelenti, hogy a
fogvatartott kérelmére a bíróság köteles rövid idôn belül
dönteni a fogva tartás jogszerûségérôl, illetve szabadlábra

helyezésérôl. A bíróság rendelkezése („parancsa”)

alapján a fogva tartást foganatosító intézménynek a

bíróság elé kell állítania a fogva tartott személyt (a

személy „testét”).160 Az eredetileg a bün-

tetôeljáráshoz kötôdô jogintézményt már Angliában

kiterjesztették másfajta szabadságelvonásokra is. 161

Ma Kanadában és Új-Zélandon legfôképpen a kiada-

tási, illetve idegenrendészeti ügyekben alkalmaz-

zák;162 az Egyesült Államokban szövetségi szinten el-

sôsorban a szabadságvesztés-büntetést kiszabó tagál-

lami ítéletek alkotmányossági felülvizsgálatára veszik

igénybe;163 néhány államban a habeas corpus szolgál

az ôrizet után eltûnt személy szabályos szabadon bo-

csátásának hatósági bizonyítására, illetve a fogva tar-

tás során elkövetett kínzások feltárására, valamint al-

kalmazzák a fogva tartás foganatosítása elôtt is, a jog-

szerûtlenség elôzetes megállapítása céljából.164 A sok-

féle jogvédelmi eszköz közös jellemzôje, hogy az

egyéni szabadság indokolatlan közhatalmi beavatko-

zásokkal szembeni védelmére vehetô igénybe.165

Jogesetek sokasága bizonyítja, hogy önmagában a

fogva tartás törvényességét megvizsgáló bírósági eljá-

rás intézményesítése nem nyújt megfelelô védelmet

az önkényes szabadságelvonással szemben. További

eljárási garanciák hiányában akár évek is eltelhetnek

anélkül, hogy bíróság döntene a fogvatartott ügyé-

ben.166 A nemzetközi emberi jogi egyezmények ezért

az eredeti habeas corpusnál jóval kiterjedtebb eljárá-

si szabályokat fogalmaznak meg a személyi szabad-

sághoz való jog bírósági védelme érdekében. Az

egyezményben és az egyezségokmányban két jogin-
tézmény különíthetô el, amelyek számos – részben meg-

egyezô – részjogosultságot foglalnak magukba.

Amennyiben – legitim célból, kivételesen – elôzete-

sen nem bíróság rendelte el a szabadságelvonást, a

fogvatartottat a lehetô legrövidebb idôn belül bíróság elé
kell állítani.167 Emellett a fogvatartottaknak a szabad-

ságelvonás teljes idôtartama alatt joguk van olyan el-
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járáshoz, melynek során bíróság felülvizsgálja a fogva

tartás jogszerûségét.168 Az egyezmények esetjoga és a

szakirodalom egyértelmûen az utóbbit nevezi habeas

copusnak, ugyanakkor a kifejezést éppen azért nem

tartalmazzák a normaszövegek, hogy a jogintézmény

államokon belüli kialakítása ne kötôdjön kényszerítô-

en a tradicionális angolszász jogintézmény minden sa-

játosságához.169

A magyar alkotmányba az 1989-es átfogó módo-

sításkor nem került be a két jogintézmény, s az

1990-es alkotmányreform is csak az elsôt, a lehetô

legrövidebb idôn belüli bíró elé állítás követelmé-

nyét iktatta az 55. § (2) bekezdésébe. (S azt is csak

a bûncselekmény elkövetésével gyanúsított és ôri-

zetbe vett személyek jogaként fogalmazta meg.)

Ezért a fogva tartás teljes idôtartama alatti bírói fe-

lülvizsgálathoz való jog az 55. § (1) bekezdésén ala-

pul. Az alkotmány kifejezett rendelkezésének hiányából
tehát nem az következik, hogy a fogvatartottakat

nem illeti meg a bírói felülvizsgálathoz való jog, ha-

nem csak az, hogy a törvényhozásnak tágabb moz-
gástere van az egyéni jogosultságok feltételeinek

meghatározására, mintha az alkotmány pontosan

meghatározná a fogvatartottak eljárási jogait.

Az alkotmányban nem rögzített, de az 55. § (1) be-

kezdésébôl következô, valamint a (2) bekezdésben

kifejezett, továbbá az alkotmány

57. §-ába foglalt eljárási jogosult-

ságok egy részének nyilvánvalóan

érvényesülniük kell mindkét eljá-
rás során. A fogvatartottakat a bíró

elé állítás, valamint a késôbbi bí-

rói felülvizsgálat esetén is megil-

leti – az adott eljárás jellegzetes-

ségének megfelelôen – az elôze-

tes tájékoztatáshoz való jog és a

jogi képviselethez, illetve a meg-

hatalmazott vagy kirendelt védô-

höz való jog. Az 55. § (2) bekez-

désének kitételei közül értelemszerûen mindkét el-

járás esetén irányadó, hogy „bíró” dönt a fogva tartás

fenntartásáról vagy megszüntetésérôl, és döntését

„írásbeli indokolással ellátott határozatban” hozza meg.

Az 55. § (2) bekezdésében szereplô „bíró” kifeje-

zés egyértelmûen az alkotmány X. fejezetében in-

tézményesített, az igazságszolgáltatást gyakorló szerve-
zet tagjára utal. A magyar alkotmányos rendszerben a

bíró fogalma tisztázott, ezért a habeas corpus eljárá-

sokkal összefüggésben eddig nem merültek fel értel-

mezési nehézségek. Az alkotmány – szemben az

egyezménnyel – nem ad lehetôséget arra, hogy a bí-

rói kar tagja helyett „törvény értelmében bírói

hatáskört gyakorló más hatósági személy” döntsön a

szabadságelvonásról. Sem a kormánynak alárendel-

ten mûködô nyomozó hatóságok (rendôrség,

határôrség, vám- és pénzügyôrség stb.), sem a kor-

mánytól ugyan független, de az alkotmány 51. § (2)

bekezdése alapján nyomozást végzô, a nyomozás tör-

vényességét felügyelô, valamint a bírósági eljárásban

a vádat képviselô ügyészség nem dönthet habeas

corpus eljárás során a szabadságelvonásról, illetve an-

nak meghosszabbításáról. Az Alkotmánybíróság

alkotmányellenesnek nyilvánította a büntetôeljárási

törvénynek azt a rendelkezését, mely szerint a szán-

dékos bûncselekmény miatt legalább 3 év végrehaj-

tandó szabadságvesztés kiszabása esetén formálisan

a bíróság rendeli el vagy tartja fenn az elôzetes letar-

tóztatást, azonban ilyen döntésre az ügyész indítvá-

nya alapján köteles. „Ez a szabály a törvényhozó ré-

szérôl a bírói hatáskör teljes kiüresítése, annak teljes

mértékû elvonása, az ügyész számára pedig olyan

jogkör megteremtése, amely ôt az alkotmány 55. §-

ának (2) bekezdésébôl következôen a vádemelést

megelôzô eljárási szakaszban sem illeti meg.”170

A korai alkotmánybírósági gyakorlat a bírói stá-

tuszhoz kötôdô biztosítékokat egyrészt az ítélkezé-

si tevékenységhez, másrészt a bírói szolgálati vi-

szonyhoz kapcsolta.171 Az utóbbinak van jelentôsége

a nyomozási bíró esetében, aki a büntetôeljárási tör-

vény alapján a vádirat benyújtása elôtt ellátja a bíró

feladatait, így dönt a személyi

szabadságot korlátozó kényszer-

intézkedésekrôl, ugyanakkor

ítélkezô tevékenységet nem

folytat. A büntetés-végrehajtási bíró
szintén nem az ítélkezés során

határoz a személyi szabadságról:

az ítélet végrehajtásának idején

dönt – egyebek mellett – a

szabadságvesztés fokozatának

megváltoztatásáról, a feltételes

szabadságra bocsátásról, illetve

annak megszüntetésérôl. Mivel a

nyomozási bíró és a büntetés-végrehatási bíró tagja

a bírói szervezetnek, független a nyomozó hatósá-

goktól, illetve a büntetés-végrehajtási hatóságtól, va-

lamint az ügyészségtôl, és nem végez semmiféle

vádlói feladatot, ezért az alkotmány 55. § (2) bekez-

dése értelmében bírónak tekintendô.172

A  B Í R Ó  E L É  Á L L Í T Á S

Az alkotmány 55. § (2) bekezdése alternatívát állít a

fogva tartást foganatosító hatóság elé: vagy a lehetô

legrövidebb idôn belül szabadon bocsátja, vagy bíró

elé állítja a fogvatartottat. A „bíró elé kell állítani”

szövegrész azt jelenti, hogy az eljárás a fogva tartást
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foganatosító hatóság kezdeményezésére indul, s nem függ

a szabadságától megfosztott személy kérelmétôl. Eb-

ben az értelemben tehát nem alanyi jogosultságról

van szó, mivel a fogvatartott nem mondhat le arról,

hogy a hatóság bíró elé állítsa. Mindazonáltal abban

az esetben, ha a hatóság fenntartja a fogva tartást, és

elmulasztja bíró elé állítani az érintettet, vagy nem az

alkotmánynak megfelelôen állítja bíró elé, akkor az az

55. § (1) bekezdésében elismert személyi szabadság-

hoz való alanyi jog sérelmét jelenti. Tehát a fogva tar-

tást foganatosító hatóság alkotmányos kötelezettsége,

hogy bíró elé állítsa azokat a személyeket, akiket bí-

rói döntés nélkül megfosztott szabadságuktól. A

szabadságelvonásra törvénnyel felhatalmazott állami

intézmények akkor tudnak eleget tenni alkotmány-

ból fakadó kötelezettségüknek, ha a jogszabály tartal-

mazza a bíró elé állítás különleges eljárási szabályait.

A személyi szabadsághoz való jog egyik alap-

kérdése, hogy a bíróság elé állítás követelménye csak

az ítélethozatalt megelôzô fogva tartásra vonatkozik-

e. A probléma alapja, hogy az alkotmány 55. § (2) be-

kezdésének elsô mondata szerint a bûncselekmény elkö-
vetésével gyanúsított és ôrizetbe vett személyt kell a lehetô

legrövidebb idôn belül bíró el állítani. Az Alkot-

mánybíróság egy alkalommal úgy foglalt állást, hogy

az 55. § (1) bekezdése mindenfajta szabadságkorlá-

tozás esetén irányadó, ugyanakkor a (2) és (3) bekez-

dés a büntetôeljárás során érvényesülô speciális biz-

tosíték.173 Ez az álláspont azon alapul, hogy az alkot-

mányszöveg megegyezik a büntetôeljárás-jogi termi-

nológiával, és ezt a megközelítést erôsíti, hogy az

egyezmény bíró elé állításról rendelkezô 5. cikk 3.

pontja is csak a bûncselekmény elkövetésének alapos

gyanúja miatti fogva tartás esetén alkalmazandó.174

Ugyanakkor az egyezménybeli szûkítés több okból

sem lehet irányadó a magyar alkotmány értelmezése-

kor. Elôször is figyelembe kell venni, hogy az egyez-

mény 5. cikk 3. pontja alapján a személynek joga van

arra is, „hogy ügyében ésszerû határidôn belül tárgya-

lást tartsanak”. Ezt az értelemszerûen csak az

ítélethozatalt megelôzô fogva tartásra vonatkozó kö-

vetelményt az alkotmány 55. §-a nem tartalmazza.175

Továbbá tekintettel kell lenni arra is, hogy az egyez-

mény 5. cikk 4. pontja – az alkotmánnyal ellentétben

– mindenfajta szabadságelvonás esetére kifejezetten

intézményesíti a fogva tartás teljes idôtartama alatt ér-

vényesülô bírói felülvizsgálathoz való jogot.

Az alkotmány 55. § (2) bekezdése nemcsak az

egyezményhez, hanem számos demokratikus állam

alkotmányához képest is rendkívül szûk körben teszi

explicitté az eljárási garanciákat és azokon belül a bí-

ró elé állítás követelményét. Gyakori megoldás, hogy

az alkotmány általános érvénnyel elôírja, hogy a nem

bírói döntésen alapuló fogva tartásokról (azok fenn-

tartásáról) a lehetô legrövidebb idôn belül bíróságnak

kell határoznia, s az alkotmány a büntetôeljárás során

ôrizetbe vett személyek jogainak védelmében továb-

bi, speciális biztosítékokat fogalmaz meg.176 Arra is

van példa, hogy az alkotmány más célú szabad-

ságelvonásokra is kifejezetten kiterjeszti a különleges

garanciákat.177 A magyar alkotmány abban különbö-

zik ezektôl a megoldásoktól, hogy csak a bûncselek-

mény elkövetésével gyanúsított és ôrizetbe vett sze-

mélyek bíró elé állításáról rendelkezik, és arról is

meglehetôsen általános megfogalmazásban. Ugyanak-

kor az 55. § (1) bekezdésében elismert személyi sza-

badsághoz való jog a Magyar Köztársaság területén

tartózkodó embereket a büntetôeljáráson kívül is

megilleti, ezért az alapvetô jog érvényesüléséhez nél-

külözhetetlen garanciák nem tagadhatók meg azon az

alapon, hogy büntetôeljáráson kívül kerül sor a fog-

va tartásra.

A rendészeti, közigazgatási célú szabadságelvoná-

sok jelentôs része (például az elôállítás), valamint a

személyi szabadságtól való megfosztással nem járó,

enyhébb szabadságkorlátozások (például a feltartóz-

tatás) – legitim céljukra tekintettel – eleve csak rövid

ideig tarthatnak, ezért a bíró elé állítás kérdése ezek-

ben az esetekben nem merül fel. A büntetôjogi vagy

szabálysértési szankcióként alkalmazott szabadságtól

való megfosztást kizárólag bíróság rendelheti el. A sze-

mélyi szabadságtól való megfosztásnak mindazonál-

tal a büntetôeljáráson kívül is vannak hosszabb ideig tar-
tó esetei – ezek közé tartoznak mindenekelôtt az ide-

genrendészeti célú szabadságelvonások, valamint a

pszichiátriai betegek kötelezô gyógykezelése –, ame-

lyeknél a bíró elé állítás mellôzése mellett semmifé-

le ésszerû indok nem hozható fel. Éppen ellenkezô-

leg: a jogsértô fogva tartás egyetlen lehetséges eszkö-

ze minden esetben az, ha a szabadságelvonást foga-

natosító, jellemzôen a kormánynak alárendelt intéz-

mények döntései mihamarabb bírósági felülbírálat alá

kerülnek. Ez az alkotmányossági szempont a hatályos

magyar alkotmány alapján kétféleképpen támasztha-

tó alá. Egyfelôl az 55. § (2) bekezdését lehet úgy te-

kinteni, hogy az – a konkrét szöveges utalás ellenére

– nemcsak a bûncselekmény elkövetésével gyanúsí-

tott, hanem a szabadságuktól egyéb okból megfosz-

tott személyekre is vonatkozik. Az alkotmányszöveg-

gel inkább összhangban álló megközelítés szerint az

55. § (2) bekezdése kifejezetten a büntetôeljárás ala-

nyait védô, speciális rendelkezés, de az abban foglal-

takkal azonos hatásfokú, egyenértékû bírói eljárás az al-
kotmány 55. § (1) bekezdésének általános eljárási követel-
ményébôl következôen minden, nem bíró által elrendelt, tar-
tós fogva tartás esetén alkotmányossági követelmény.178

Az 55. § (2) bekezdése szerint a fogvatartottakat a

„lehetô legrövidebb idôn belül” kell szabadon bocsátani
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vagy bíró elé állítani, és a bíró „haladéktalanul” köte-

les döntést hozni. Az alkotmány rendelkezései az

egyezségokmány és az egyezmény szövegén alapul-

nak, amelyek szerint a bíró elé állításra a „legrövi-

debb idôn belül”, illetve „haladéktalanul” kell sort

keríteni. A magyar alkotmány tehát a nemzetközi

emberi jogi egyezményekhez hasonlóan nem tartal-

maz konkrét határidôt a bíró elé állításra. Számos eu-

rópai alkotmány ezzel szemben pontosan meghatá-

rozza a bírói döntés nélküli szabadságelvonás maxi-

mális idôtartamát. A német alaptörvény kimondja: „A

rendôrség saját hatáskörében az ôrizetbe vételt köve-

tô nap végénél hosszabb ideig senkit nem tarthat ôri-

zetben.”179 A cseh és az azzal e tekintetben lényegé-

ben megegyezô szlovák alkotmány szerint a fogvatar-

tottat 24 órán belül át kell adni a bíróságnak, amely

24 órán belül köteles döntést hozni (a cseh alap-

törvény az intézeti gyógykezelésrôl való bírói döntés-

re 7 napot biztosít).180 Az orosz és a portugál alkot-

mány 48 órát, a spanyol alkotmány pedig 72 órát ír

elô a bírói döntéshozatalra.181 Az európai államok sza-

bályozási eltéréseire is tekintettel lévô strasbourgi bí-

róság gyakorlatában mindig a vizsgált egyedi eset kö-

rülményei határozzák meg, milyen idôtartam felel

meg a „haladéktalanul” követelménynek, de a 4 na-

pon túli bíróság elé állítás már kivételes viszonyok

között is jogszerûtlennek minôsül.182 Szintén az ítél-

kezési gyakorlat határozza meg a bíró elé állítás

határidejét az Egyesült Államokban, ahol a szövetsé-

gi alkotmány – egyebek mellett – az egyének indo-

kolatlan „foglalások” elleni védelmét biztosító 4. ki-

egészítésén alapul az alkotmányos védelem. A Leg-

felsô Bíróság szerint, ha valakit nem bírói parancs

alapján vesznek ôrizetbe, akkor bíróságnak kell meg-

állapítania, valószínûsíthetô-e, hogy a fogvatartott kö-

vette el a bûncselekményt.183 A bírósági dön-

téshozatalra az ôrizetbe vételt követôen haladéktala-

nul sort kell keríteni. Ha a bírói eljárás a fogvatartott

meghallgatásával zajlik, akkor fôszabály szerint 48

órán belül kell dönteni. A határidô betartása esetén is

megállapítható a jogsértés, ha a fogvatartott bizonyít-

ja, hogy ésszerûtlenül késleltették a bíró elé állítást.

Ugyanakkor a határidô túllépése sem feltétlenül

jogsértô, ha a hatóság igazolja, hogy rendkívüli külsô

körülmények hátráltatták az eljárást.184

Az ellenôrizetlen fogva tartás határidejének meg-

állapítása lélektani tényezôktôl is függ. A fogva tartást

foganatosító hatóság erôfölénye és a külvilágtól való

elszigeteltség miatt a szabadságától megfosztott sze-

mélyre jelentôs nyomás nehezedik. Ha nem tudhat-

ja meg, miért tartják fogva, ha nem léphet kapcsolat-

ba ügyvéddel, és ha nem kerülhet rövid idôn belül

bíró elé, összeroppanhat. Büntetôeljárásban ez pél-

dául azzal a következménnyel járhat, hogy olyan cse-

lekmény elkövetését vallja be, amelyet nem köve-

tett el, vagy másokra tesz alaptalanul terhelô vallo-

mást, s mindez az alapjogi sérelmen túl a bün-

tetôeljárás hatékonyságát is jelentôsen csökkenti.185

A strasbourgi bíróság még a terrorizmus elleni harcot

sem tartja legitim indoknak arra, hogy a fogva tartás

idejét az átlagos lelki ellenállási idôn túlra meg-

hosszabbítsák.186 Fokozottan kiszolgáltatottak a sza-

badságuktól megfosztott pszichiátriai betegek, akik

még kevésbé képesek megérteni és gyakorolni joga-

ikat, miközben rendkívül súlyos fizikai, kémiai és

pszichikai beavatkozásoknak, illetve kezeléseknek

lehetnek alávetve.187

A magyar alkotmány „lehetô legrövidebb idôn be-

lül” szövegrészének értelmezésekor azt is figyelem-

be kell venni, hogy a bíró elé állítás határidejének

megállapítása mindig gyakorlati kompromisszum ered-

ménye.188 Egyfelôl az alkotmánnyal összhangban

egyes hatóságoknak jogi felhatalmazásuk van arra,

hogy indokolt esetben elôzetes bírói döntés nélkül

megfosszák az egyént személyi szabadságától. Az

alapvetô jogok korlátlan érvényesülése esetén a jogal-

kalmazó szervek nem tudnák ellátni az alkotmányból

következô feladataikat (például tettenérés esetén

sem lehetne fogva tartani a gyanúsítottat). Másfelôl

viszont az egyének számára az említett okokból meg-

felelô védelmet kell nyújtani az alapjogsértô hatósági

döntéshozatallal szemben. Erre szolgál az elôzetes bí-

rói döntés nélküli fogva tartások kötelezô és haladék-

talan bírói kontrollja. A határidôt ezért úgy kell meg-

állapítani, hogy az ne lehetetlenítse el a jogalkalmazó

hatóságok tevékenységét, ugyanakkor csak annyi ide-

ig tartson, amennyi a bírósági eljárás elôkészítéséhez

feltétlenül szükséges. Ez az idô rendes körülmények

között – figyelembe véve a külföldi, illetve

nemzetközi megítélést is – nem lehet több 2 napnál, és

különleges esetekben sem haladhatja meg a 3-4 na-

pot,189 ám rendkívüli jogrend bevezetése idején (há-

borúban vagy természeti csapás esetén, amikor az ál-

lami intézmények mûködésében súlyos zavarok ke-

letkeznek) a bíró elé állítás határideje jelentôsen

megnôhet.

Az alkotmánymódosító törvényjavaslat indokolása

„a bíróságok és az ügyészségek jelenlegi teherbírásá-

val” indokolta, hogy az ôrizetbe vett személy bíró elé

állításának pontos határidejét az alkotmány nem ha-

tározza meg. Az 1990-es évek elején a büntetôeljárási

törvény úgy rendelkezett, hogy az ôrizetbe vett sze-

mély 5 napig tartható fogva bírói döntés nélkül.190

A külföldiek magyarországi tartózkodásáról szóló sza-

bályozás szintén 5 napban határozta meg az idegen-

rendészeti ôrizet fenntartására vonatkozó bírói döntés

határidejét. A kijelölt helyen (tipikusan zárt közössé-

gi szálláson) való tartózkodás idegenrendészeti ható-
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ság általi elrendeléséhez azonban nem kapcsolódott

ilyen garancia.191 Az egészségügyi törvény alapján a

kórházi felvételt követô 8 héten belül kellett a bíró-

ságnak ellenôriznie az elmeosztályon elhelyezett be-

teg fogva tartásának jogszerûségét.192

A törvényhozás az 1990-es évek közepétôl fokoza-
tosan szûkítette a határidôket. 1995-ben a bünte-

tôeljárási ôrizetbe vétel maximális ideje 72 órára vál-

tozott, és ugyanennyi ideig tarthat a nemzetközi

bûnügyi jogsegély keretei között a kiadatási ôrizet.

Az úgynevezett sürgôs szükség miatt pszichiátriai

osztályra szállított beteg kötelezô kezelésérôl hozan-

dó bírói határozat határideje 1995-tôl 9 nap, 1998-tól

4 nap.193 Ugyanakkor lényegében változatlan az ide-

genrendészeti szabályozás: az ôrizetet 5 napon túl

kell bírónak meghosszabbítania,194 a kijelölt helyen

való tartózkodásra kötelezettek csak saját kezdemé-

nyezésük nyomán kerülhetnek bíró elé, továbbá a lé-

gi úton érkezô, de a beutazási feltételeknek meg

nem felelô külföldiek kötelesek arra, hogy visszairá-

nyításuk érdekében legfeljebb 8 napig a repülôtér

meghatározott helyén tartózkodjanak.195

Összességében elmondható, hogy az alkotmány

55. § (2) bekezdésének a fogvatartottak „lehetô leg-

rövidebb idôn belüli” bíró elé állítására vonatkozó

követelményét a törvényhozás nem szûkíti a bün-

tetôeljárási szabadságelvonásokra, de nem is érvé-

nyesíti maradéktalanul minden, a külvilágtól való

tartós elszigeteltséggel járó alapjog-korlátozás ese-

tében. A törvények az európai minimum-

követelmények szerint még elfogadható vagy azo-

kat némileg meghaladó határidôket állapítanak

meg. Közös jellemzôjük, hogy nem tesznek kü-

lönbséget a rendes és a rendkívüli körülmények kö-

zött, így a hatóságok és a bíróság számára kellô idô

áll rendelkezésre, ugyanakkor a fogvatartottak szá-

mára nincs jogérvényesítési lehetôség, ha a tág tör-

vényes határidôn belül, de indokolatlan késedelemmel
kerül sor a bíró elé állításra és a bírói határozat-

hozatalra. A büntetôeljárásban és a kötelezô pszichi-

átriai kezelés esetén törvényes lehetôség van arra,

hogy a bíró ne a szabadságtól való megfosztást kö-

vetôen, utólag, hanem elôzetesen döntsön a fogva

tartásról, de ilyen eljárásra a gyakorlatban csak ki-

vételesen kerül sor.

A „bíró elé állítás” értelemszerûen akkor valósul

meg, ha a fogvatartott személyes jelenlétében folyik

a bírósági eljárás. Ezért például pusztán az iratok

alapján a bíró nem hozhat határozatot. Az alkotmány-

nak ez a kivételt nem tûrô rendelkezése az eredeti

habeas corpus parancsra emlékeztet, amelyben a bí-

ró elôírta, hogy vigyék elé a „fogvatartott testét”. (A bí-

ró elé állítás azonban nem a fogvatartott kérelme

alapján eljáró bíró, hanem a hatóság kezdeményezé-

sére valósul meg.) Az alkotmány 55. § (2) bekezdése

mindehhez azt a követelményt kapcsolja, hogy a bí-

ró köteles az elé állított személyt meghallgatni. Az

alkotmányszöveg alapján általánosságban kijelenthe-

tô, hogy kontradiktórius jellegû eljárást kell intézmé-

nyesíteni, amelyben megjelenhetnek a fogva tartás

fenntartását kezdeményezô hatóság álláspontjával

szembeni érvek is.196 A bíróság mindkét fél álláspont-

jának megismerése után hozhat határozatot. Ugyan-

akkor a szó szoros értelmében vett meghallgatásra

nem minden esetben kerülhet sor. Elôfordulhat pél-

dául, hogy a sürgôsséggel pszichiátriai kezelésbe vett

beteg mentális állapota nem teszi lehetôvé a vele va-

ló kommunikációt.197 Az ilyen esetekben – a jogi kép-

viselô aktív részvételén túl – garanciális jelentôsége

van annak, hogy a bíróság ismerje meg független

igazságügyi szakértô véleményét, valamint a beteg

kezelésének dokumentációját. Mindazonáltal az al-

kotmány nem követeli meg egy meghatározott eljá-

rási rend betartását, mindössze azt, hogy az eljárási

szabályok együttesen biztosítsák a fogvatartott érde-

keinek megjelenítését.

Az 55. § (2) bekezdése alapján a bíró írásbeli indo-

kolással ellátott határozatban dönt a fogva tartás fenn-

tartásáról. Az alkotmány itt teljes körû döntési

jogkört ad: a bíró nemcsak eljárásjogi, hanem anyagi

jogi (érdemi) kérdésekrôl is határoz.198 Továbbá ha a

fogva tartás fenntartását indítványozó hatóság elôter-

jesztései, illetve nyilatkozatai nem elégségesek, ak-

kor a bírónak a fogva tartás megszüntetésérôl kell

rendelkeznie. Az alkotmány nem ad módot arra,

hogy a jogalkalmazó bíró az eljárási rendelkezések

alapján a fogva tartás meghosszabbítása mellett lehe-

tôvé tegyen új hatósági kezdeményezést, illetve

megismételt eljárást.

A  F O G V A  T A R T Á S  B Í R Ó I  
F E L Ü L V I Z S G Á L A T A

Az alkotmány 55. §-a hallgat arról, hogy a szabadsá-

guktól megfosztott személyeket a fogva tartás idôtar-

tama alatt megilleti-e a bírói felülvizsgálathoz való

jog, amelyet az egyezmény és az egyezségokmány is

elismer. Nyilvánvaló ugyanakkor, hogy a jelentôs ide-

ig tartó fogva tartások bírói kontrollja nem korlátozód-

hat a fogva tartás megkezdésérôl, illetve fenntartásá-

ról hozott egyetlen bírói határozatra. Az Alkotmány-

bíróság megállapítása szerint a szabadságelvonásról

hozott bírói döntéssel szemben rendes jogorvoslatot
kell biztosítani, de a büntetôeljárás-jogi értelemben

vett felülvizsgálat mint rendkívüli jogorvoslat nem

következik az alkotmány 55. §-ából és az 57. § (5) be-

kezdésébôl.199
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A fogva tartás kezdetén megvalósuló bíró elé állí-

tást követôen jelentôsen megváltozhatnak azok a kö-

rülmények, amelyek a szabadságtól való megfosztást

elkerülhetetlenné tették. Az alapos gyanú a bün-

tetôeljárás során elenyészhet, a szökés, a bûnismétlés

vagy az eljárás meghiúsításának veszélye megszûn-

het, a pszichiátriai beteg önmagát vagy másokat ve-

szélyeztetô állapota elmúlhat stb. A személyi szabad-

sághoz való jog korlátozásának egyik általános felté-

tele, hogy a szabadságelvonás csak olyan mértékû le-

het, annyi ideig tarthat, amennyit a legitim alkotmá-

nyos cél indokolttá tesz. Ezért az alkotmány 55. § (1)

bekezdésébôl következôen a jogszabályoknak a bíró
elé állítást követô idôszakban is biztosítaniuk kell a fog-

va tartás bírói felülvizsgálatát. Másfelôl elôfordulhat,

hogy a fogva tartásról hozott eredeti bírói döntésben

foglaltaktól a fogva tartást foganatosító hatóság ké-

sôbb indokolatlanul eltér, vagy a büntetés-végrehaj-

tás során a személyi szabadsághoz való jogot sértô

egyéb hatósági rendelkezésre kerül sor, amellyel

szemben egyedül a bírói út minôsül hatékony

jogvédelemnek. Ezért az alkotmány 55. §-a alapján

bírói felülvizsgálatnak van helye a kriminális cselek-

mény elkövetése miatti szankcióként megállapított
szabadságelvonás végrehajtása körében hozott jogalkal-

mazói döntésekkel szemben is.

Mivel az alkotmány kifejezetten nem rendelkezik

a nemzetközi emberi jogi egyezményekben elismert

bírói felülvizsgálathoz való jogról, a törvényhozásnak
tág mozgástere van a különbözô eljárások szabályainak

kialakítására. A bírói felülvizsgálat alapvetôen két

jogintézmény révén valósulhat meg, amelyek a gya-

korlatban sokszor ötvözve jelennek meg. Az egyik

esetben az egyén kérelmére indul az eljárás, a másik

esetben a törvényben meghatározott idôben vagy tör-

vényi feltétel bekövetkeztével – az egyén kezdemé-

nyezése nélkül –, hivatalból történik a bírói felülvizs-

gálat. A szabadságelvonás jellegétôl és a törvényhozó

által választott formától függ, hogy az eljárás során mi-

lyen biztosítékok (határidôk, személyes meghallgatás,

képviselet stb.) szükségesek a személyi szabadsághoz

való jog érvényesüléséhez.

A bírói felülvizsgálat egyik formája úgy kezdôdik,

hogy a fogvatartott kérelmet nyújt be a bírósághoz a

szabadságelvonás megszüntetése érdekében, és az el-

járó bíró rövid határidôn belül dönt a fogva tartás jog-

szerûségérôl. Ha a kérelmezôt jogalap nélkül tartják

fogva, a bíró elrendeli szabadon bocsátását. A fog-

vatartottnak ebben a – kezdeti angolszász habeas cor-

pushoz leginkább hasonlító – konstrukcióban nem-

csak a kezdeményezéshez, hanem a bírói döntéshez is
alanyi joga van. A bírói út a fogva tartás kezdetétôl a

végéig nyitva áll az érintettek számára (az elítélés

után is), továbbá számbeli és idôbeli korlátozás nél-

kül igénybe vehetô. Ebben a rendszerben az egyén

jogosultságainak kiterjesztése megszorításokkal járhat

együtt. Mivel a habeas corpus kérelem bármikor elô-

terjeszthetô, nincs feltétlenül szükség fellebbezési

jog biztosítására a bírói határozattal szemben. Továb-

bá az igazságszolgáltatás ésszerû mûködésének érde-

kében a bírónak felhatalmazása lehet az ismételten,

alaptalanul elôterjesztett indítványok egyszerûsített

elbírálására, és nem érvényesül maradéktalanul a

meghallgatáshoz, a kontradiktórius eljáráshoz való

jog.200 Ennek az elvi rendszernek az elônye, hogy ru-

galmas és gyors eljárást tesz lehetôvé, ugyanakkor

hátránya, hogy jelentôs mértékben a tájékoztatáshoz

és a képviselethez (védelemhez) való jog érvényesít-

hetôségétôl függ, hogy a fogvatartottak miként tud-

nak élni a habeas corpus jogosultsággal.

A személyi szabadságtól való megfosztás bírói

kontrolljának másik formája az ésszerû idôközönkénti
kötelezô bírói felülvizsgálat. Ebben az esetben – hason-

lóan a szabadságtól való megfosztást követô rövid

idôn belüli bíró elé állításhoz – nem a fogvatartott

döntésén múlik az eljárás megindítása. A fogvatartott

nem mondhat le errôl az eljárásról. A felülvizsgálat

legfontosabb kérdése, hogy milyen idôközönként kell

megismételni a döntéshozatalt. A törvényben megha-

tározott határidôk elôre kiszámíthatóvá teszik az eljá-

rást, ugyanakkor ez a megoldás nem enged teret az

egyéni körülmények mérlegelésének: ha túl sok idô

telik el két felülvizsgálat között, akkor a személyi sza-

badsághoz való jogot sértô módon, alkotmányos és

törvényes indok nélkül maradhatnak fogságban sze-

mélyek. Ha viszont túl gyakoriak a felülvizsgálatok,

akkor – az egyén és a hatóságok számára egyaránt

hátrányosan – felesleges eljárási cselekményekre ke-

rül sor. Az idôközök „ésszerûsége” a fogva tartás

jogalapjának feltehetô megszûnéséhez köthetô, ám

általános érvénnyel nehézkes rangsorolni a különbö-

zô szabadságelvonásokat. Elvileg lehetôség van arra,

hogy a bíróság a törvényben meghatározott végsô

határidôn belül a konkrét körülmények mérlegelése

alapján maga rendelkezzen a következô felülvizsgá-

lat idôpontjáról. Mivel a törvény, illetve a bíróság elô-

zetesen meghatározza a következô felülvizsgálat ide-

jét, arra – szemben a fogvatartott által kezdeménye-

zett felülvizsgálattal – mindenképpen sort kell kerí-

teni. (Feltéve, hogy a fogva tartás idôközben nem

szûnt meg.) A meghallgatáshoz való jog, a képvise-

lethez (vagy a védelemhez) való jog, valamint a jogor-

voslathoz való jog is értelemszerûen megilleti a fog-

vatartottat.

Az alkotmány 55. §-ából nem következik, hogy a

fogva tartás bírói elrendelését, illetve a bíró elé állí-

tást követôen a fogvatartottak számára alanyi jogot

kell biztosítani a szabadságelvonás késôbbi, ismételt
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bírói felülvizsgálatának kezdeményezésére és az alap-

ján a bírói döntéshozatalra.201 A magyar jogrendszer-

ben ritkának mondható ennek a jogvédelmi eszköz-

nek a kizárólagos intézményesítése. Ide sorolható az

idegenrendészeti szabadságkorlátozások közül a kül-

földiek kötelezô tartózkodási helyének kijelölése,

amely azonban sokkal inkább tekinthetô közigaz-

gatási határozat bírói felülvizsgálatának, mint habeas

corpus eljárásnak.

A különbözô fogva tartások bírói kontrollja a

leggyakrabban a törvényben meghatározott idôsza-

konkénti kötelezô felülvizsgálat révén valósul meg.

Az egészségügyi törvény a kötelezô intézeti kezelés

30 napos felülvizsgálatát írja elô, ami megegyezik az

idegenrendészeti ôrizet felülvizsgálatának határide-

jével, az elôzetes letartóztatás esetén pedig valame-

lyest hosszabbak a határidôk (az eljárás szakaszától

függôen 2, 3 vagy 6 hónap). Viszonylag nagyobb

idôközök vonatkoznak az ideiglenes kényszergyógy-

kezelésre (6 hónap), valamint a kényszergyógy-

kezelésre (1 év). Ugyanakkor minden jogszabály ki-

mondja, hogy az egyes határidôkön belül is meg

kell szüntetni a fogva tartást, ha annak oka már

nem áll fenn.

Számos szabályozás a kötelezô felülvizsgálat mel-

lett lehetôséget ad a fogvatartott egyéni kezdeményezé-
sére is. Az idegenrendészeti célú ôrizetbe vétel tör-

vényességének felülvizsgálatához való jog lényege,

hogy a fogvatartott kérelme alapján, 5 napon belül

bírósági meghallgatáson döntenek az ügyében,

ugyanakkor ilyen kérelem nélkül is bíró elé állítják

a fogvatartottat, és a szabadságelvonás szükségessé-

gét a bíróság késôbb kötelezôen felülvizsgálja. A

büntetôeljárási törvény az elôzetes letartóztatás

idôszakos felülvizsgálatán túl rendelkezik az elôze-

tes letartóztatás megszüntetése iránt a terhelt, illet-

ve védôje által elôterjeszthetô indítványról, amelyet

a bíró köteles érdemben megvizsgálni, kivéve, ha az

elôzetes letartóztatás elrendelése, illetôleg meg-

hosszabbítása óta három hónap nem telt el, és az in-

dítvány elôterjesztôje nem hivatkozik új körülmény-

re. A büntetések és intézkedések végrehajtásáról

szóló szabályozás alapján a szabadságvesztés fokoza-

tának megváltoztatásáról, valamint a feltételes sza-

badságra bocsátásról a bíró a büntetés-végrehatási

intézet elôterjesztése alapján dönt. Az Alkotmány-

bíróság álláspontja szerint a jogszabály által biztosí-

tott általános panaszjog és kérelmezési jog alapján az

elítélt és a védô speciális rendelkezés hiányában is

jogosult kezdeményezni a bírói döntést, és a bíró

köteles érdemben megvizsgálni az elôterjesztést. A

panaszjog alapján indult eljárás azonban még ilyen

kiterjesztett értelemben sem vonható a habeas cor-

pus eljárások körébe.202
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ler, 2 S. C. R. 613, 641 (1985).

52. A nemzetközi jog számos rendelkezést tartalmaz a sze-

mélyi szabadsághoz való jog érvényesülésérôl háborúk

és más katonai akciók idején. Lásd a háború áldozatai-

nak védelmére vonatkozóan Genfben 1949. augusztus

12-én kötött egyezményeket és azok I. és II. kiegészítô

jegyzôkönyvét.

53. A polgárháborúban Lincoln elnök élt ezzel a joggal, s

azóta a két legfontosabb kérdés, hogy a kongresszus

vagy az elnök jogosult-e dönteni, és bíróság felülvizsgál-

hatja-e a döntést; lásd CLARK–GERARD: I. m., 77–81.

Újabban a háború idején elfogott és az amerikai kor-

mányzat állandó felügyelete alatt álló területen fogva

tartott személyek szabadsághoz való joga került elôtér-

be. A Legfelsô Bíróság döntése szerint a guantánamói

foglyoknak joguk van a habeas corpushoz: Rasul versus
Bush, No. 03-334 (U.S.S.C. June 28, 2004). Lásd még

Ronald DWORKIN: Mirôl döntött valójában a bíróság?,
Fundamentum, 2004/3, 34.

54. 11/1992. (III. 5.) ABh., ABH 1991, 85.

55. A 19/1999. (VI. 25.) ABh. a 8. § (4) bekezdését kizáró-

lag a személyi szabadságtól való megfosztás okainak és

eljárásának törvényi szintû szabályozásával hozta össze-

függésbe, a szabadságkorlátozás tartalmi szempontjai

nem merültek fel. Holott a 8. § (4) bekezdése a szemé-

lyi szabadsághoz való jog gyakorlásának felfüggesztését

tiltja és nem csak azt, hogy törvénynél alacsonyabb jog-

forrási szinten rendelkezzenek a szabadságkorlátozásról

(ABH 1999, 157).

56. A német alaptörvény 115/C. cikk (2) bekezdés 2. pont-

ja alapján törvény némileg eltérhet a bíró elé állítás

határidejére vonatkozó, a 104. cikkben megfogalmazott

követelményektôl, ha az úgynevezett védelmi helyzet-

ben „a bíró a normális körülményekre elôírt határidôk-

ben nem tudja teljesíteni kötelezettségeit”.

57. A személyi szabadsághoz való jog korlátozásának teszt-

jét kifejti 65/2003. (XII. 18.) ABh., ABH 2003, 716.

58. Az újabb strasbourgi gyakorlatból: Kawka versus Poland,
Judgment of 9 January 2001.

59. A szabadságtól való megfosztás szokáson is alapulhat, ha

az „kellô stabilitással és jogi erôvel rendelkezik”. Drozd
and Janousek versus France and Spain, Judgment of 26
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kolása „figyelmet érdemlônek” nevezte a krimino-

lógia és a kriminálstatisztika tapasztalatait, de a

döntés nem azokon alapult. 23/1990. (X. 31.) AB ha-

tározat, ABH 1990, 93, 108–114. A német szövetsé-

gi Alkotmánybíróság is tartózkodó e téren: nem ki-

fogásolta a különbözô büntetési célokat vegyítô

Vereinigungstheorie érvényesülését: BVerfGE 45, 187,

253.

71. 42/1993. (VI. 30.) ABh., ABH 1993, 304.

72. 1214/B/ 1990. ABh., ABH 1995, 574–575.

73. „A büntetés-végrehajtási szervezet az államnak a társa-

dalommal szembeni alkotmányos kötelezettségét telje-

síti a szabadságelvonással járó büntetések és intézkedé-

sek [...] ellátásával.” 13/2001. (V.14.) ABh., ABH 2001,

195.
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82. Uo. A testület alkotmányellenesnek minôsítette a bün-

tetôeljárási törvénynek azt a rendelkezését, amely
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egyik „ápolt” halálát okozta. Egy másik intézményben

szinte megszakítás nélkül 6 évig tartottak hálós ágyban

egy fiút, lásd Pszichiátria és betegjogok, 24.

142. Laurence H. TRIBE: Constitutional Choices, Cambridge,

Massachusetts, London, Harvard University Press, 1985,

12–14. A szlovén alkotmánybíróság megközelítésében:

„a büntetôeljárás nem csupán az anyagi büntetôjog ér-

vényesítésére szolgáló eszköz. A büntetôeljárás szabályai

[...] azt a tartalmi alkotmányossági követelményt juttat-

ják érvényre, hogy az egyénnek alkotmányos joga van a

végrehajtó és a bírói hatalom önkényes, sérelmes, diszk-

recionális gyakorlásával szembeni védelemre.” U-I-

18/93. April 11, 1996. p. 21.

143. Lásd ehhez BÁRD Károly: Igazság, igazságosság és tisztes-
séges eljárás, Fundamentum, 2004/1, 48.

144. Egyezségokmány 9. cikk 2. pontja; egyezmény 5. cikk

2. pontja. Mindkét dokumentumban „letartóztatás” sze-

repel, de a joggyakorlat világossá tette: a követelmény

minden szabadságelvonásra vonatkozik. Az egyezmé-

nyével megegyezô rendelkezést tartalmaz a spanyol al-

kotmány 17. cikk (3) bekezdése.

145. 104. cikk (4) bekezdés. A követelmény a bírói határo-

zatokra vonatkozik.

146. SZIKINGER István: Miranda-ügy, Belügyi Szemle,

1990/3; TÓTH Mihály: A „magyar Miranda” elsô néhány
éve, in Tények és kilátások. Tanulmányok Király Tibor tiszte-
letére, szerk. ERDEI Árpád, Budapest, KJK, 1995,

62–78.

147. Miranda versus Arizona, 384 U.S. 436 (1966). Lényeges,

hogy a Miranda-szabály megengedi a kivételeket (exclu-

sion rule), s a döntést követô évtizedekben számos leg-

felsô bírósági határozat a Miranda-jogok alóli kivételek

sorát ismerte el. 2000-ben azonban a testület megerôsí-

tette az alaphatározatot: a követelmények figyelmen kí-

vül hagyásáról sem a szövetségi, sem a tagállami

törvényhozás nem rendelkezhet, és azok stare decisisként

kötik a bíróságot is: Dickerson versus United States, 530

U.S. 428 (2000).

148. Miranda versus Arizona, 384 U.S. 436, 460 (1966).

149. Egy összegezés szerint legalább 48 állam alkotmánya

rendelkezik a hallgatás jogáról és az önvád alóli mentes-

ségrôl, lásd Norman DORSEN–Michel ROSENFELD–And-

rás SAJÓ–Susanne BAER: Comparative Constitutionalism.
Cases and Materials, Thomson–West, 2003, 1080. A Mi-

randa-jogok alkotmányba foglalására példa a kanadai Jo-

gok és szabadságok kartájának 10. cikke.

150. A büntetôeljárási törvény több rendelkezésének

együttes értelmezésébôl korábban is kiolvasható lett

volna ez a követelmény, de a „nyomozás eredményes-

ségét” féltô kihallgatási gyakorlatban egyáltalán nem ér-

vényesült. Ezért volt jelentôs, hogy a 1989. évi XXVI.

törvény explicitté tette a figyelmeztetési kötelezettséget

és annak tartalmát.

151. A strasbourgi alapítélet: Van der Leer versus The Nether-
lands, Judgment of 21 February 1990, A 170-A., p. 31.

152. KOVÁCS József: A modern orvosi etika alapjai, Budapest,

Medicina, 1997, 128.

153. Német alaptörvény 104. cikk 2. bekezdése; a cseh al-

kotmány 8. cikk 5. bekezdése.

154. 63/1997. (XII. 12.) ABh., ABH 1997, 365, 370. Az ak-

kori szabályozás szerint a szabálysértési pénzbírságot

igazgatási szerv szabta ki, és annak meg nem fizetése

esetén ugyancsak igazgatási szerv rendelkezett a szabad-

ságelvonásra történô átváltoztatásról.

155. Vagyis egyéb szabálysértési szankciók esetén az alkot-

mány nem követeli meg a bírói döntést, csak a közigaz-

gatási döntés bírói felülvizsgálatát. 63/1997. (XII. 12.)

ABh., Sólyom László párhuzamos indokolása, ABH

1997, 375.

156. 71/2002. (XII. 17.) ABh., ABH 2002, 429.

157. 5/1999. (III. 31.) ABh., ABH 1999, 75.

158. BALOGH Zsolt–HOLLÓ András–KUKORELLI István–SÁ-

RI János: Az Alkotmány magyarázata, Budapest, KJK Ker-

szöv, 2003, 545; Alkotmány a gyakorlatban, 439.

159. MAVI Viktor: A személyi szabadságot és a személyi integri-
tást védô jogok, illetve biztosítékok alkotmányos szabályozá-
sáról, Acta Humana, 1995, 18–19, 62–73; PAP Gábor: A
személyes szabadságjogok szabályozása az új alkotmányban,
in Alapjogok és alkotmányozás. Az emberi jogok szabályozá-
sa az új alkotmányban, szerk. ÁDÁM Antal, Budapest,

KJK–MTA Állam- és Jogtudományi Intézet, 1996, 95.

160. Hilaire BARNETT: Constitutional and Administrative Law,
London, Sidney, Cavendish, 822. Magyarul lásd DICEY:

I. m., 201. és köv.
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161. Ez a folyamat 1816-ban, a második Habeas Corpus tör-

vény elfogadásával kezdôdött.

162. CLARK–GERARD: I. m., 9. Kanadában a habeas corpus

rendkívül széles körû alkalmazására ad módot, hogy ez

a jogintézmény a fogva tartási körülmények (például

magánzárka) jogszerûségének vitatására is igénybe ve-

hetô.

163. Laurence H. TRIBE: American Constitutional Law, I,

New York, Foundation Press, 2000, 512–515. Ezzel tá-

voli rokonságban áll a spanyol alkotmány 53. cikk (2) be-

kezdésében intézményesített rendkívüli jogorvoslati pa-

nasz (amparo). A spanyol alkotmány mindazonáltal szól

a habeas corpusról is, amelyet a haladéktalan bíró elé ál-

lítás követelményével azonosít [17. cikk (4) bekezdés].

164. CLARK–GERARD: I. m., 30–31.

165. A habeas corpus „soha nem volt és most sem stati-

kus, szûk, formális jogorvoslat; hatókörének kiteljesí-

tés arra irányul, hogy teljesítse nagy célját: az egyének

jogtalan korlátozásoktól mentes szabadsághoz való jo-

gának védelmét.” Jones versus Cunningham, 371 U.S.

236, 243 (1963). Az alkotmányos demokráciák és a

magyarországi egypártrendszer közötti különbséget

jelképezi, hogy hazánkban 1989 elôtt azt a jogi kon-

venciót nevezték „habeas corpusnak”, hogy a kommu-

nista párt káderei ellen az ügyész csak akkor emel vá-

dat, ha arra a pártvezetés engedélyt adott, lásd PÉTER:

I. m, 183.

166. Board of Control ex parte Rutty, 2 QB 109 (1956) (habeas

corpus 8 éve fogva tartott, mentálisan sérült személy

ügyében). Természetesen a legrosszabb, ha semmiféle

garancia nincsen; HAJNÓCZY Péter: Az elkülönítô, Valóság,

1975/10, 88. (12 év elmeszociális otthonban töltött év

után került sor az ápolt szakorvosi vizsgálatára, melynek

során kiderült, hogy az érintettet indokolatlanul tartják

intézetben.)

167. Egyezségokmány 9. cikk 3. pont elsô mondat; egyez-

mény 5. cikk 3. pont.

168. Uo.

169. NOWAK: I. m., 178; Pieter VAN DIJK–Godefridus J. H.

VAN HOOF: Theory and Practice of the Convention on
Human Rights, The Hague, Kluwer, 1988, 381. Ugyanak-

kor például a szlovén Alkotmánybíróság a lehetô legrö-

videbb idôn belüli bíróság elé állítás követelményét ne-

vezte habeas corpusnak: U-I-18/93. April 11. 1996. p. 44.

170. 19/1999. (VI. 25.) ABh., ABH 1999, 158.

171. 60/1994. (XII. 24.) ABh., ABH 1994, 342, 361.

172. A büntetés-végrehajtási bíró bírói státuszáról implicit

módon foglalt állást az Alkotmánybíróság: 5/1992. (I. 30.)

ABh., ABH 1992, 27.

173. 36/2000. (X. 27.) ABh., ABH 2000, 271.

174. Az egyezmény 5. cikk 3. pontja kifejezetten visszautal

az 1. c) pontra, amely a bûncselekmény elkövetésének

alapos gyanúja esetén teszi lehetôvé a személyi szabad-

ságtól való megfosztást.

175. Az alkotmány 57. § (1) bekezdésébôl vezethetô le a

bírósági eljárás ésszerû idôn belüli lefolytatásának ál-

talános (büntetô- és polgári eljárásra is irányadó) kö-

vetelménye.

176. Német alaptörvény 104. cikk; spanyol alkotmány 17.

cikk (2) és (4) bekezdés.

177. A cseh Alapvetô jogok és szabadságjogok kartájának 8.

cikk (5) bekezdése rendelkezik általában a bírói

határozathozatalról, a (6) bekezdés pedig a beleegyezés nél-
küli intézeti gyógykezelés legfôbb feltételeit fogalmazza

meg.

178. A magyarnál részletesebb alkotmányszöveg alapján,

hasonló megközelítést alkalmazott a spanyol Alkot-

mánybíróság. Idegenrendészeti célú fogva tartással és ki-

toloncolással összefüggésben a testület megállapította,

hogy az alkotmány 17. cikk (2) bekezdésében foglalt el-

járási feltételek kizárólag a büntetôeljárási fogva tartásra

vonatkoznak, ugyanakkor a habeas corpus az idegen-

rendészeti okból a határon ôrizetbe vett külföldi állam-

polgárokat is megilleti (179/2000; 26. 06. 2000). Ismerte-

ti: Bulletin on Constitutional Case-Law, 2000/2,

366–367.

179. 104. cikk (2) bekezdés harmadik mondat. A (3) bekez-

dés elsô mondata alapján a bûncselekmény elkövetésé-

nek gyanújával ôrizetbe vett személyt „legkésôbb az ôri-

zetbe vételt követô napon bíró elé kell állítani”.

180. Cseh alkotmány 8. cikk (3)–(6) bekezdés; szlovák al-

kotmány 17 cikk (3)–(4) bekezdés.

181. Orosz alkotmány 22. cikk (2) bekezdés; portugál alkot-

mány 2. cikk 1) bekezdés; spanyol alkotmány 17. cikk

(2) bekezdés.

182. A változó strasbourgi esetjog összefoglalását lásd

BLUTMAN László: A szabadságmegvonás bírói felülvizsgá-
latának lehetôségei az európai alapjogokban, Acta Univer-

sitatis Szegediensis, Acta Juridica et Politica, Tomis

XLVI, Fasciculus 1, Szeged, 1995 (a továbbiakban

BLUTMAN: A szabadságmegvonás...), 13–14.

183. Gerstein versus Pugh, 420 U.S. 103 (1975).

184. County of Riverside versus McLaughlin, 500 U.S. 44

(1991).

185. SAJÓ András: Önkorlátozó hatalom, Budapest,

KJK–MTA Állam- és Jogtudományi Intézet, 1995,

361–362.

186. Uo, 362, 50. jegyzet. Az Egyesült Királyságban az

észak-írországi terrorizmus miatt hozott törvény a hatálya

alá tartozó esetekben 7 napban maximálta a bírói döntés

nélküli fogva tartás idejét. A strasbourgi bíróság egy ügy-

ben a 4 nap 6 óráig tartó fogva tartást is egyez-

ménysértônek minôsítette, amire az Egyesült Királyság

nem a szabályozás megváltoztatásával reagált, hanem

fenntartást jelentett be az 5. cikk 3. pontjával kapcsolat-

ban; Brogan versus United Kingdom, Judgment of 29 No-

vember, A.145–B. Az orosz Alkotmánybíróság Moldávia

tagköztársaság szervezett bûnözés elleni törvényét mi-
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nôsítette alkotmánysértônek, mert a szervezett bûnözôi

csoportok feltételezett tagjainak 30 napig tartó fogva tar-

tására adott lehetôséget bírói kontroll nélkül; 02. 07.

1997. Ismerteti: Bulletin on Constitutional Case-Law,

1997/2, 244–245.

187. Winterwerp versus The Netherlands, Judgment of 24

October 1979, A. 33; a szabadságvesztés-büntetéssel

összefüggésben: Vitek versus Jones, 445 U.S. 480, 496, 497

(1980); az egészségügyön belül: 36/2000. (X. 27.) ABh.,

ABH 2000, 265.

188. A gondolatmenet kifejtését lásd Gerstein versus Pugh,
420 U.S. 103, 113–114 (1975).

189. A hétvégi napok és az ünnepnapok szinte mindenhol

beszámítanak a határidôbe. Az alapvetô jog érvényesü-

lése érdekében nem nagy ár a bíróságok és a szabad-

ságelvonásra feljogosított hatóságok hétvégi „ügyeleti”

rendszerének kiépítése.

190. A terheltet 72 óra elteltével szabadon kellett bocsáta-

ni, ha az ügyész addig nem indítványozta az elôzetes le-

tartóztatást.

191. A törvény alapján a külföldi az elsôfokú határozat bíró-

sági felülvizsgálatát kérhette, vagyis nem érvényesült a

bíró elé állítás követelménye. A bíróság csak az idegen-

rendészeti hatóság határozatának törvényességét vizsgál-

hatta. Bírósági döntés szerint háború elôl, személya-

zonosságot igazoló okmányok nélkül menekülô külföldi

határozatlan ideig fogva tartható volt közösségi szálláson.

„Nyilvánvalóan nem kívánatos ugyanis, hogy ismeretlen

személyazonosságú és esetleg állampolgárságú szemé-

lyek a közösségi szállásról eltávozva a Magyar Köztár-

saság területén a hatóság elôtt ismeretlen céllal, ellenôr-

zés nélkül mozogjanak” (BH 2000, 534). A közösségi

szálláson történô elhelyezésre vonatkozó szabályozás lé-

nyegében változatlan.

192. A bíróság csak a felvételi eljárás törvényességét vizs-

gálhatta, s eljárási hiba esetén is csak arra volt jogosítvá-

nya, hogy új eljárást kezdeményezzen, lásd BÁRD Ká-

roly: Az Emberi Jogok Európai Egyezménye és a magyar jog.
A szabadsághoz és a biztonsághoz való jog, Acta Humana,

1992/6–7, 54.

193. A pszichiátriai intézet vezetôjének a beszállítástól szá-

mított 24 órán belül kell kezdeményeznie a bírói eljá-

rást, és a bíróságnak a kezdeményezéstôl számított 72

órán (az 1995-ös szabály szerint 8 napon) belül kell ha-

tároznia. A végsô határidô azonban nem tejesen egyér-

telmû, mert a törvény szerint a 72 órás bírósági határidôt

az intézetvezetô kezdeményezésének „kézhezvételé-

tôl” kell számítani.

194. Az idegenrendészeti eljárásban eltérô célokból, de lé-

nyegében megegyezô eljárási szabályokkal idegen-

rendészeti, visszautasítási, valamint kiutasítást elôkészí-

tô ôrizet rendelhetô el.

195. A szabályozás kifejezetten csak az államigazgatási

jogorvoslatot zárja ki, de különleges eljárási szabályok

hiányában a bíróság sem nyújthat jogvédelmet (esetleg

ex post facto).

196. Az Egyesült Államokban ez nem következik a szövet-

ségi alkotmányból. A tagállami törvényhozás mérlegel-

heti, hogy a bírói parancs nélküli szabadságelvonás 48

órán túli fenntartására vonatkozó bírói döntéshozatal so-

rán megköveteli-e, illetve lehetôvé teszi-e a fogva tartott

meghallgatását, vagy azt csak más eljárásban, elsôsorban

az ottani habeas corpus során írja elô: Gerstein versus
Pugh, 420 U.S. 103 (1975). Magyarországon azonban

nincs az amerikaival egyenértékû habeas corpus.

197. Az sem zárható ki, hogy valakit indokolatlanul vesznek

intézeti kezelésbe, és a bírósági eljárás idôpontjában in-

dokolatlanul tartanak gyógyszerekkel kommuniká-

cióképtelen állapotban.

198. A kötelezô pszichiátriai kezelés elrendelése nagyban

függ orvostudományi kérdésektôl, ezért nélkülözhetet-

len orvosszakértô bevonása. A végsô döntést azonban a

bíró hozza: Herczegfalvy versus Austria, Judgment of 24

September 1992, p. 68.

199. 23/1995 (IV. 5.) ABh., ABH 1995, 120.

200. Blauman László felveti, hogy a nyilvánvalóan alaptalan

kérelmek kiszûrésére alkalmas megoldás lehet egy indoko-
lási szabály, lásd BLUTMAN: A szabadságmegvonás..., 51.

201. Ezt a strasbourgi bíróság sem követeli meg, annak el-

lenére, hogy az egyezmény 5. cikk 4. pontja alanyi jogo-

sultságot ismer el. Az ésszerû idôközönkénti, rendszeres

és automatikus felülvizsgálat – amely a kontinens orszá-

gaiban gyakori – alkalmas lehet a fogvatartott kérelmé-

re induló eljárás helyettesítésére. Az újabb strasbourgi

gyakorlatból lásd Nikolova versus Bulgaria, Judgment of

30 September 2004, p. 75.

202. 248/B/1998. ABh., ABH 2003. II., 1035. A határozat

alapjául szolgáló indítvány az alkotmány 57. § (1) és (3)

bekezdésén alapult, ezért a személyi szabadsághoz való

jog biztosítékait a testület nem tekintette át.
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